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 ةمدقم

 ميحرلا نمرلا هللا مسب

 ءىفطصملا اهيبن ةنس هب اهل ظفحو «ثيدحلا ملعب ةمألا هذه صح يذلا «نيملاعلا بز هلل دملا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هتايح انل ظفحو «ةنسح ةوسأ انل انيبن يف لعج ىلاعت هللا نإف :دعب امأ

 دقنل جهنم قدأ راكتبال مهقفوو «ليبنلا فدهلا اذهل نيثدحملا مدختساو ءلجو قد ام لكب

 هتطساوب مت يذلا جهنملا اذهو «ةمألا هذه هب تدرفت يذلا فيرشلا ملعلا اذه يف تاياورلا

 .ثيدحلا حلطصم وه ميلسلا نم لوحدملاو «ميقسلا نم حيحصلا ثيدحلا زييمت

 ءاملعلا لذبو ءاهجضن ىلإ اقأشن نم مولعلا امب رمت ىلا لحارملا عيمجب ملعلا اذه رم دقو

 لهس حبصأ ىح هحيضوتو هحرش يف مث هبيذقو هبيترت يف مث هعمجو هنيودت يف ةروكشم ادوهج
 .ةرضتخم ةلاسرو لصفم باتك نيب ام تافلؤملا تائم هيف اوفنص دقو .دحم بلاط لكل لوانتلا

 باتك اهلهسأو نفلا اذه يف ةرصاعملا بتكلا عفنأ نمو ءرصع لك ةحاحو فورظ نيعارم

 لجأ نمو «"ثيدحلا حلطصم ريسيت" - هاعرو هللا هظفح - ناحطلا دومحم روتكدلا خيشلا

 .ةيمالسإلا سرادملاو تاعماجلا نم ريثك يف هسيردت ررق ؛كلذ

 دوجو مدعو «بناح نم ملعلا بالطو سرادملا لهأ لابقإ انيأر امل ىرشبلا ةبتكم اننإو

 باتكلا اذه عبط ىلع انمزع «رخآ بناح نم ناتسكاب يف ةديج ةعبط تاذ ةديدح ةخسن



 :ةيلاتلا رومألا ةعبطلا هذه يف انمزتلاو

 .ةيوغللاو ةيئالمإلا ءاطخألا نم باتكلا صن حيحصت يف اندهج انلذب ©

 .ةبلطلا انناوخإ ىلع سبقلي ام انلكشو ©

 .اهمهف لهسيل ؛تارقف ىلإ صوصنلا ميس و «ميقرتلا تامالاع ۾ ءالمإلا دعا وق انيعارو ©

 .نتملا يف قماغلا دوسألا نوللاب باتكلا ةيشاح يف يلا تاقيلعتلا ىلإ انرشأو ©

 .امقرم ةحفصلا رخآ يف هانعضوو «باتكلا بحاص جيرخت ىلع اندمتعاو ©

 ئرشبلا ةيتكيم

 ناخن اب «يشتارک



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ىلإ روطسلاو رودصلا يف هظفحب لفكتو ءميركلا نآرقلا لازنإب نيملسملا ىلع ّنم يذلا هللا دمحلا

 .نيلسرملا ديس ةنس ظفح هظفح ةمتت نم لعجو «نيدلا موي

 يي وکو ا اک

 هل انيبم د ماقف ر درک ھلو ا لن ام سانلل نفل رك ذلا كلا اترا و :ىلاعت

 ib هتاريرقت و هلاعفأ و هلاوقأب

 امك نيملسملل اهولقنو ءاهوعوف ميركلا يبلا نع ةيوبنلا ةنسلا اوقلت نيذلا ةباحصلا نع ىضرلاو

 .ليدبتلاو فيرحتلا بئاوش نم ةصلاخ اهوعمس

 اهلقن ةمالسل اوعضوو «ليج نع اليح ةرهطملا ةنسلا اولقانت نيذلا حلاصلا فلسلل ةرفغملاو ةمحرلاو

 .نيلطبملا فيرحن نم اهصيلختل ؛ةقيقد طباوضو دعاوق اهتياورو

 نع اهظياوضو هنسلا ةياور كغاوقا ارق نيذلا قيسلسملا اطلع نع شلسلا فال نمل ريخلا عاربشلاو

 1لا حلطصم ملغ" ب ذب ام تیما قاس تاقلصم ق:اهوفجو اهوبترو اهريهم قلبنا
 ةيمالسإلا ةعماجلاب ةعيرشلا ةيلك يف ثيدحلا حلطصم ملع سيردتب تاونس ذنم تفلك امدنعف :دعب امأ

 هرصتخم ةعماجلا تررق مث «حالصلا نبال ثيدحلا مولع باتك سيردت ررقملا ناكو «ةرونملا ةنيدملا يف

 ىلع - نيباتكلا نيذه سيردت يف تابوعصلا ضعب ةبلطلا عم تدجو «يوونلل "بيرقتلا" باتك

 اميس ال ؛ثاحبألا ضعب يف ليوطتلا تابوعصلا هذه نمف «ةيماظن ةسارد - امهدئاوف ةرازغو امهتلالح

Eجالسا يبا  ae igةبوعص اهنمو «يوونلا باتك يف اميس ال ؛رخآلا ضعبلا يف  

 .ثيدحلا لوصأو «ثيدحلا مولعو «ةيارد ثيدحلا ملع :اضيأ ملعلا اذه ىلع قلطي :ثيدحلا حلطصم ملع

 .ةحفص 1 قرغتسا دقف «هطبض ةفصو هلمحت و ثيدحلا عام ةيفيك ةفرعم ثحبك :حالصلا نبا باتک

 اک ةرشع عست زواجتي م دإ ؛كاثم ”نفيعضلا" تحبك :قورونلا بانک يف



 ةمدقم . ثيدحلا حلطصم ريسيت

 ركذ مدع وأ لاثملا لافغإ وأ الثم فيرعتلا كرتك كلذو ؛ثاحبألا ضعب لماكت مدع اهنمو «ةرابعلا

 مولع عيمحل لماش ريغ بتكلا كلت ضعب نإ لب «كلذك نفلا اذه يف نيمدقألا بتك نم امهريغ

 ةبسنلاب اهوكرت يلا رومألا حوضو امإ وه كلذ يف مهرذعو «بترم الو بذهم ريغ اهضعبو «ثيدحلا

 .هفرعن ال وأ هفرعن ام كلذ ريغ وأ «مهنمزل ةبسنلاب ثاحبألا ضعب ليوطتل ةجاحلا وأ مهل
 مهيلع رسيي همولعو ثيدحلا حلطصم يف الهس اباتك ةعيرشلا تايلك يف ةبلطلا يديأ نيب عضأ نأ تيأرف
 مث هفيرعتب ائدتبم «ةلسلستم ةمقرم تارقف ىلإ ثحب لك ميسقتب كلذو «هتاحلطصمو نفلا اذه دعاوق مهف

 يملع بولسأو ةلهس ةرابعب كلذ لك «"هيف تافنصملا رهشأ" ةرقفب امنتخم .... الثم هماسقأب مث هلاثع

 ةاعارم لئاسملا طسيو لاؤقألاو تافالخلا نم ريتك ىلع ّجْوعَأ ماو نضومغ الو ديقعت هيف سيل حضاو

 هتيم و «ةيمالسإلا تاساردلا تايلكو ةعيرشلا تايلك يف ملعلا اذه ةصصختملا ةليلقلا ةينمزلا صصحلل

 نفلا اذه يف نيمدقألا ءاملعلا بتك نع ئيغي باتكلا اذه نأ ىرأ تسلو «"ثيدحلا حلطصم ريسيت'

 ةمئألا بتك لظتو ءاهيناعم مهف ىلإ لوصولل ارسيمو ءاهيف ام. اركذمو ءا احاتفم نوكي نأ تدصق اغنإو

 .هنم نولهني اضايف انيعمو «نفلا اذه يف نيصصختملاو ءاملعلل اعجرم نيمدقألا ءاملعلاو

 اميس ال ةريزغلا دئاوفلا اهيف «نيثحابلا ضعبل بتك ةريحألا ةنوآلا يف ردص هنأ ركذأ نأ ئتوفي الو

 ريغ اهضعبو ءادج رصتخم اهضعبو «لوطم اهضعب نكل «نيفرحنملاو نيقرشتسملا هبش ىلع درلا
 .ثاحبألا عيمحل ابعوتسمو راصتخالاو ليوطتلا نيب اطسو اذه يباتك نوكي نأ تدرأف «بعوتسم

 :وه اذه يباتك ٤ ديدحلا و

 .همهف بلاطلا ىلع لهسي امم ةمقرم تارقف ىلإ ثحب لك ميسقت يأ «ميسققلا ١-

 نع روهشم ثيدح وحن وه :بولقملا" :يلي ام ىلع بولقملا ثحب يف يوونلا راصتقا :كلذ لاثم : ثاحبألا ضعب

 اههوجو ىلع اهدرف ءاناحتما ثيدح ةئام يراخبلا ىلع دادغب لهأ بلقو «هيف بغريل ؛عفان نع لعج ملاس
 ذاتسألاك «قذتاسأ رابك نم تارقف ىلإ ثحبلا ميسقت عوضوم يف تدفتسا دقل :ميسقتلا ."هلضفب اونعذأف

 = هباتك يف يبيلاودلا فورعم روتكدلا ذاتسألاو «"ديدحلا هبوث يف يمالسإلا هقفلا" هباتك يف ءاقرزلا ىفطصم



 ةمدقم ۷ ثيدحلا حلطصم ريسيت

 .خلإ...و لاثملاو فيرعتلا ركذ نم ؛ثحبلل ماعلا لكيملا ثيح نم ثحب لك يف لماكتلا -؟

 .رصتخم لكشب نكمأ ام حلطصملا ثاحبأ عيمجلل باعيتسالا ب

 ؛اهحرشو "ةبخنلا" يف رجح نبا ظفاحلا ةقيرط نم تدفتسا دقف بيترتلاو بيوبتلا ثيح نم امأ

 نبال ”ثيدحلا مولع" ىلع ةيملعلا ةداملا يف يدامتعا لح ناكو هلم هيلإ لسوت بيترت ريح هنإف

 .يطويسلل بيردتلا' هحرشو «يوونلل ' بيرقتلا' هرصتخمو «حالصلا

 «ليدعتلاو حرجلا يف يناثلا بابلاو «ربخلا يف لوألا بابلا :باوبأ ةعبرأو ةمدقم نم باتكلا تلعجو

 .ةاورلا ةفرعمو دانسإلا يف عبارلا بابلاو ءاوصأو ةياورلا يف ثلاثلا بابلاو

 ملعلا اذه ءاطعإ يف يريصقتو يزجعب فرتعأ «ةبلطلا انئانبأل عضاوتملا دهجلا اذه مدقأ ذإ ننإو

 هيلع يهبني نأ أطخ وأ ةلز ىلع هيف علطي نمم ءاجرلاف ءأطخلاو للزلا نم يسفن ئربأ الو «هقح

 اصلاح هلعجي نأو ؛ثيدحلاب نيلغتشملاو ةبلطلا هب عفني نأ ىلاعت هللا وحرأو «هكر ادتأ يلعل ًاروكشم

 .بيجج عيمج ىلاعت هنإ .ميركلا ههحول

 ك ي ابل انجن امنت بنل ايو ةر ق رولا هع كز غ ىزتكلاذلا ةاجبألاو قلا لوسا
 كلت مهف يف رثألا مظعأ ركتبملا ميسقتلا اذه ناكف «نانيغرملل "ةيادهلا" باتك ىلع - قشمد ةعماجب ةعيرشلا

 .اباعيتساو اهمهف يف اريثك يناعن انك نأ دعب ءرسيو ةلوهسب مولعلا



 ةيملعلا ةمدقملا

 .هيف تافنصملا رهشأو حلطصملا ملع ةأشن يف

 .امي رم ىلا راوطألاو حلطصملا ملع ةأشن نع ةيخيرات ةذبن ©
 . حلطصملا ملع يف تافنصملا اتا 2

 .ةيل وأ تافيرعت ©



 ... حلطصملا ملع ةأشن ۹ ةيملعلا ةمدقملا

 اج رم ىلا راوطألاو حلطصملا ملع ةأشن نع ةيخيرات ةذبن

 يف ةدوجوم رابحألا لقنو ةياورلا ملعل ةيساسألا ناكرألاو سسألا نأ صحفتملا ثحابلا ظحالي

 کوک نإ اونم “ل انآ اي :ىلاعت هلوق ميركلا نآرقلا يف ءاح دقف «ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا

 امك هغلبف ائيش انم عم أرما هللا رضن 2 هلوق ةنسلا يق ءاحو .(5 :تارجحلا ةروس) اونيف 8 ٌقساف

 لماح برو «هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برف :ةياور قو ''ءعماس نم ىعوأ غلبم برف «هعم

 "'.هيقفب سيل هقف

 هابتنالاب اهطبض ةيفيك و رابخألا ذحأ ىف تبثتلا أدبم فيرشلا ثيدحلا اذهو ةعركلا ةيآلا هذه يفف

 .نيرخالل اهلقن يف قيقدتلاو اهيعوو اه

 اميس ال ءاهوبقو رابخألا لقن قف نوتبكي لَو ةباحصلا ناك دقف ك هلوسرو ىلاعت هللا رمأل الاقتماو

 وأ رابخألا لوبق يف هتميقو دانسإلا عوضوم اذه ىلع ءانب رهظف ءاهل لقانلا قدص يف اوكش اذإ
 .دانسإلا نع نولأسي اونوكي مل :لاق :نيريس نبا نع "ملسم حيحص" ةمدقم يف ءاج دقف ءاهدر

 لهأ ىلإ رظنيو «مهثيدح ذخؤيف ةنسلا لهأ ىلإ رظنيف ءمكلاحر انل اوم :اولاق ةنتفلا تعقو املف

 "”.مهثيدح ذخؤي الف عدبلا

 ولع مالكلاو «ليدعتلاو حرجلا ملع رهظ دقف هدنس ةفرعم دعب الإ لبقي ال ربخلا نأ ىلع ٌءانبو

 ةاورلا ضعب يف مالكلا رهظو «ةيفخلا للعلا ةفرعمو «ديناسألا نم عطقنملا وأ لصتملا ةفرعمو «ةاورلا

 ألا لوأ يف نيحورحملا ةاورلا ةلقل ؛ةلق ىلع نكل
 ةيفيكو هطبض ةيحان نم ثيدحلاب قلعتت ةريثك مولع يف ثحبلا رهظ يح «كلذ يف ءاملعلا عسوت مث

 ءاملعلا هلقانتي ناك كلذ نأ الإ «كلذ ريغو هبيرغو هحوسنم نم هحسان ةفرعمو هئادأو هلمحت

 ةجوزمم بتكلا نم ةقرفتم ةنكمأ يف نكل ءلجستو بتكت مولعلا هذه تراصو رمألا روطت مث ءايوفش

 ىورو «نسح :هنع لاق نكل «هسفن ردصملا "7 .حيحص نسح :هنع لاقو «"ملعلا باتك" يذمرتلا "7

 . ١6 :ص ملسم حيحص ةمدقم ' 0 .هجام نباو دوادوبأ ثيدحلا



 حلطصملا ملع يف تافنصملا رهشأ 1 ةيملعلا ةمدقملا

 "ةلاسرلا باتك" :لثم :ثيدحلا ملعو هقفلا ملعو لوصألا ملعك «ىرحألا مولعلا نم اهريغب

 .ىعفاشلا مامالل امثالك "مألا باتك"و

 عبارلا نرقلا 2 كلذو (ه ريع ع نف 53 لقتساو «حالطصالا رقتسا و مولعلا تحج صا ام اريحناو

 يضاقلا كقيقيفتلاو هدرفأ نم لوأ نم ناك و «لقتسم باتك يف حلطصملا ملع ءاملعلا درفأ ي رجشا

 فينصتلاب هدارفإ نيح 4 حلطصملا ملع ق تافنصملا رهشأ وک داو « يعاولاو ي وارلا نيب لصافلا

 داع ملا ٠ تافنضملا 3

 : ىعاولاو ي وارلا ب لصافلا قرليلا أ

 .ابلاغ ملع وأ نف يأ يف فينصتلا حتتفي نم نأش اذهو ءاهلك حلطصملا ثاحبأ بعوتسي مل

 ت درسا مولع ةف رعم ا

 بتدهي مل هنكل ه٤ ٠٥ :ةتس قوملا:يروياسينلا مكاحلا هللا كبع ني كم هللا دبع وبآ هفنض

 .بسلانملا خيفلا .هبيترثلا اهرب و ثاخألا

 ام مكاحلا ىلع هيف كردتسا :هه84 ٠ ةنس قوتملا «يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ هفنص

 نأ بقعتملل نكمي ءايشأ كرت هنكل «نفلا اذه دعاوق نم "ثيدحلا مولع ةفرعم" هباتك يف هتاف

 .اضيأ هيلع اهكردتسي

 :ةياورلا ملع يف ةيافكلا -

 وهو ه٤ ٦۳ ةنس قوتملا روهشملا يدادغبلا بيطخلا تباث نب ىلع ب دمحأ ركب وبأ هفنص

 .ملعلا اذه رداصم لجأ نم دعي و «ةياورلا لعاوق نايب ۾ «نفلا اده لئاسم ريرحتب لفاح باتك



 حلطصملا ملع يف تافنصملا رهشأ ١ ةيملعلا ةمدقملا

 :عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا -ه

 نم حضاو وه امك «ةياورلا بادآ يف ثحبي باتك وهو ءاضيأ يدادغبلا بيطخلا هفنص

 الإ ثيدحلا مولع نونف نم نف ّلقو «هتايوتحمو هئاحبأ يف مّيق هباب يف ديرف وهو «هتيمست
 فصنأ نم لك :ةطقن نب ركب وبأ ظفاحلا لاق امك ناكف ءادرفم اباتك هيف بيطخلا فنصو

 .هبتك ىلع لايِع بيطخلا دعب نيثدحما نأ ملع
 :عامسلا دييقتو ةياورلا | ةفرعم ىلإ عاملإلا ا

 عيمجل لماش ريغ باتك وهو «ههه 44 ةنس قوتملا يصحيلا ىسوم نب ضايع يضاقلا هفنص

 هنكل ءامهنع عرفتي امو ءادألاو لمحتلا ةيفيكب قلعتي ام ىلع روصقم وه لب «حلطصملا ثاحبأ

 .بيترتلاو قيسنتلا نسح هباب يف ديح

 :هلهج ثدحللا عسي ال ام -1

 هيف سيل ريغص ءزج وهو ه٠۸٠ ةنس قوتملا «يخنايملا ديجبلا دبع نب رمع صفح وبأ هفنص

 .ةدقاق ريبق

 :ثيدحلا مولع -/

 ةنس قوتملا "حالصلا نبا"ب روهشملا يروزرهشلا نمحرلا دبع نب نامثع ورمع وبأ هفنص

 يق بتكلا دوحأ نم وهو «"حالصلا نبا ةمدقم" ب سانلا نيب روهشم اذه هباتكو ه۳

 الفاح اباتك ناكف «همدقت نمو بيطخلا بتك نم هريغ يف قرفت ام هفلؤم هيف عمج «حلطصملا

 نم ةدمع اذه عم وهو ءائيشف ائيش هالمأ هنأل ؛بسانملا عضولا ىلع هبتري مل هنكل «دئاوفلاب

 .رصتنمو هل ضراعمو مظانو هل رصتخم نم مكف «ءاملعلا نم هدعب ءاح

 :ريذنلا ريشبلا ننس ةفرعمل ريسيتلاو بيرقتلا -8
 راصتخا اذه هباتكو ء«ه“”ا/5 ةنس قوتملا يوونلا فرش نب ىج نيدلا يح هفنص

 .انايحأ ةرابعلا قلغم هنكل «ديح باتك وهو «حالصلا نبال "ثيدحلا مولع"باتكل



 حلطصملا ملع يف تافنصملا رهشأ ١5 - ةيملعلا ةمدقملا

 :يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت - ٠
 باتكل حرش وهو ء«ضه١١81 ةنس قوتملا يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالح هفنص

 .ريثكلا ءىشلا دئاوفلا نم هفلؤم هيف عمج .همسا نم حضاو وه امك «"يوونلا بيرقت"

 ١١- رثألا ملغ يف رردلا مظن :

 ةنس ىف وتملا يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نيز اهفنص  ۰٦ةيفلأ" مساب ةروهشمو ه۸

 اهيلعو «دئاوفلا ةريزغ ةديج يهو «هيلع دازو حالصلا نبال ثيدحلا مولع" اهيف مظن "يقارعلا

 .هسفن فلؤملل ناحرش اهنم «ةددعتم حورش

 :ثيدحلا ةيفلأ حرش يف ثيغملا حتف -۲

 ؛"يقارعلا ةيفلأ" ىلع حرش وهو «ه5 ٠5 ةنس قوتملا يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم هفنص
 .اهدوجأو ةيفلألا حورش وأ نم وهو

 ١- رثألا لهأ حلطصم يف ركفلا ةبخن :

 هنكل ءادج رصتخم ريغص ءزج وهو ه/١٥٠۸ ةنس قوتملا نالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هفنص

 قبي ل ميسقتلاو بيترقلا يف ةقيرط هفلؤم ةيف ركشبا ءابيترث اهدوحأو تارصتخملا عقنأ نم
 .هريغ هحرش امك رظنلا ةهزن هام” حرشب هفلؤم هحرش دقو ءاهيلإ

 :ةين وقيبلا ةموظنملا - ٤ ١

 زواجتت ال ذإ ؛ةرصتخملا تاموظنملا نم يهو ,«ه١٠١٠١ ةنس قوتملا نوقيبلا دمحم نب رمع اهفنص

 .ةددعتم حورش اهيلعو «ةروهشملا ةعفانلا تارصتخملا نم دعتو ءاتيب نيثالثو ةعبرأ

 :ثيدحتلا .دعاوق حالو

 .كديفع رر باک وسو ے۱ 792 ةن قاوتملا يماقلا نيدلا لامج دمحم هفنص

 هللا ىزجف ءاهنم روهشملا ركذ ىلع ترصتقا ءاهركذ لوطي ةريثك ىرحأ تافنصم كانهو
 .ءازجلا ريخ نيملسملا نعو انع عيمجلا



 ةيملعلا ةمدقملا ۳ ةيلوأ تافيرعت

 ةيلوأ تافيرعت

 :حلطصملا يلع 5

 .درلاو لوبقلا ثيح نم نتملاو دنسلا لاوحأ امي فرعي دعاوقو لوصأب ملع وه

 :هعوص وم - ؟

 .درلا و لويقلا ثيح ره نعملاو كدنسلا

 : هت رك ع

 .ثيداحألا نم ميقسلا نم حيحصلا زييم

 :ثيدحلا -+

 :سايفلا فراخ ىلع "قيداسأ" ىلع عمو ديدم غل أ

 .ةفص وأ ريرقت وأ لعف وأ لوق نم دك يبلا ىلإ فيضأ ام :احالطصا -ب

 .رابخأ هعمجو ءأبنلا :ةغل أ

 :ىهو لاوقأ ةنالث هيف :اسكاطبسا نجف

 .احالطصا دحاو امهانعم نإ يأ :ةيدحلل فدارم وه 2"

 .ةريغ نع وأ هنع ءاج ام ريخلاو يك يبلا نع ءاح ام ثيدحلاف يأ ءهنم معأ -

 .ءىشلا ةيقب :ةغل |

 :امه نالوق هيف :احالطصا -ب

 .احالطصا دحاو امهانعم نإ يأ ءثيدحلل فدارم وه ١-

 .لاعفأ وأ لاوقأ نم نيعباتلاو ةباحصلا ىلإ فيضأ ام وهو «هل رياغم -؟



 ةيلوأ تافيرعت ١ 4 ةيملعلا ةمدقملا

 :ةانسالا ¬۷

 :ناينعم هل

 .اذئسم هلئاق ىلإ ثيدحلا وزع أ

 .دنسلل فدارم نيعملا اذم وهو «نتملل ةلصوملا لاجرلا ةلسلس -ب

 :ادكنسلا تحرق

 .هيلع دمتعيو هيلإ دنتسي ثيدحلا نأل ؛كلذك يمسو .دمتعملا :ةغل 5

 .نتملل ةلصوملا لاجرلا ةلسلس :احالطصا -ب

 : نتملا ب

 .ضرألا نم عفتراو بلص ام :ةغل -أ

 مولكلا نق دننسلا هيلإ يهتني ام :احالطصا -ب

 :(نونلا حتفب) فتسملا اإ »

 .هيلإ هبسنو هازع نعم. هيلإ ءيشلا دنسأ نم «لوعفم مسا :ةغل -أ

 :ناعم ةئالث هل :احالطصا -ب

 .ةدج ىلع يباحص لك تايورم هيف عج باتك لك ١-

 .ادنس لصتملا ع وفرملا ثيدحلا 5

 .ايهيم اردصم نعملا اذن نوكيف ”دنسلا" هب داري نأ -۳

 :(نونلا سک لا ۱١

 .ةياورلا درج الإ هل سيل مأ «هب ملع هدنع ناك أ ءاوس «هدنسب ثيدحلا يوري نم وه

hIا  

 .اًهاور لاوحأو تاياورلا نم ريثك ىلع علطيو «ةياردو ةياور ثيدحلا ملعب لغتشي نم وه



 ةيلوأ تافيرعت ١ ه ةيملعلا ةمدقملا

 :لظفاجلاإ - ۴۳

 :نالوق هيف

 .نيثدحما نم ريثك دنع ثدحملل فداره ١-

 .هلهجي امن رثكأ ةقبط لك يق هفرعي ام نوكي ثيحب «ثدحملا نم ةجرد عفرأ وه :ليقو ہا

 هک اعا حو

 لهأ ضعب يأر ىلع اذهو «ريسيلا الإ اهنم هتوفي ال يح «ثيداحألا عيمجب املع طاحأ نم وه

 .ملعلا



 لوالا بابلا

 ا: 7 |

 .ناثحبم هيفو ءانيلإ هلوصول ةبسنلاب ربخلا ميسقت :لوألا لصفلا »

 .كاثحبم هيفو داحالا ربح تاميسقت : ناكلا لصفلا 0

 هيف و «دودرملاو لوبقملا نيب كاتتا داحآلا ربح لالا لصفلا 0

 .ناثحبم



 لوألا لصفلا

 انيلإ هلوصول ةبسنلاب ربخلا ميسقت

 رتاوتملا ربخلا :لوألا ثحبملا »

 داحألا ربح : ىناثلا ثحبملا ©



 رتاوتملا ربخلا ۱۸ ٠ لوألا ثحبملا

 لوألا لصفلا

 انيلإ هلوصول ةبسنلاب ربخلا ميسقت

 :ديهمت

 :نيمسق ىلإ انيلإ هلوصول ةبسنلاب ربخلا مسقني

 .رتاوتملا وهف نيعم ددعبةروصحم ريغ قرط هل ناك نإف ١-

 .داحآلا وهف نيعم ددعب ةروصحم قرط هل ناك نإو -؟

 اهوا نيكي -لاعتللا ءاس نإ ج اهطسبأو اهركذاس «ليفافعو ماسقأ اف لككلاو

 لوألا ةجحتعلا

 روث وللا ربخلا

 :ههيرعت ١-

 .هلوزن عباتت يأ "رطملا رتاوت" :لوقت عباتتلا يأ «رتاوتلا نم قتشم لعاف مسا وه :ةغل -أ

 .باذكلا ىلع مهؤطاوت ةذاعلا لیک ريثك ددع ها ور ام :احالطصا نب

 ةاور هدتس .تاقبطا نم ةقبط لك قفا ةيوري يذلا ربخلا وأ تيدحلا وه يأ :كيرعنلا يعمو

 .ربخلا اذه قالتحا ىلع اوقفتا دق ةاورلا كعلوأ نوكي نأ ةلاحتساب ةداع لقعلا مكحي «نوريثك

 :هطورش |

 :يهو «ةعبرأ طورشب الإ ربخلا يف ققحتي ال رتاوتلا نأ فيرعتلا حرش نم نيبتي

 "7 .صاخشأ ةرشع هنأ راتخملا «لاوقأ ىلع ةرثكلا لقأ يف فلتحا دقو «ريثك ددع هيوري نأ -أ

 .دنسلا تاقبط عيمج يف ةرثكلا هذه دحوت نأ -ب
 اني

 ¥ ةيقوازلا بيرت 5



 رتاوتملا ربخلا ١ لوألا ثحبملا

 .بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداعلا ليحت نأ ج

 .سحلا مهربخ دنتسم نوكي نأ و

 ثودحب لوقلاك ؛لقعلا مهربخ دنتسم ناك نإ امأ .... وأ انسمل وأ انيأر وأ انعم :مهلوقك

 .ارتاوتم ذئنيح ربخلا ىمسي الف ءالثم ماعلا

 چک منع

 هب قيدصتلا ىلإ ناسنإلا رطضي يذلا - ئيقيلا ملعلا يأ - يرورضلا ملعلا ديفي رتاوتملا

 «رتاوتملا ربخلا كلذكف «هقيدصت يف ددرتي ال هنإف ؛هسفنب رمألا دهاشي نمك امزاح اقيدصت

 .هتاور لاوحأ نع ثحبلا ىلإ ةحاح الو ءالوبقم هلك رتاوتملا ناك كلذل

 اسقا -5

 .يونعمو يظفل :امه نيمسق ىلإ رتاوتملا ربخلا مسقني

 .هانعمو هظفل رتاوت ام وه :ىظفللا رتاوتملا -أ

 ءايباحص نوعبسو ةعضب هاور «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمتعم يلع بذك نم :ثيدح لثم

 .دنسلا تاقبط يقاب يف تداز لب ةرثكلا هذه ترمتسا مث

 .هظفل نود هانعم رتاوت ام وه :يونعملا رتاوتملا -ب

 :هيف اهنم ثيدح لك «ثيدح ةئام وحن #5 هنع درو دقف «ءاعدلا يف نيديلا عفر ثيداحأ :لثم

 اهنيب كرتشملا ردقلاو «رتاوتت مل اهنم ةيضق لكف «ةفلتخم اياضق يف اهنكل ءءاعدلا يف هيدي عفر هنأ

 كلذ هباش امو ةفلتخم بهاذمو ةفلتخم سائجأو ةفلت# دالب نم اونوكي ناک كلذو :بذكلا ىلع مهؤطاوت

 مكح ربخلل تبثيو ايبسن ددعلا لقي دقو «رتاوتملا مكح ربخلل تبثي الو «نيربخملا ددع رثكي دقف كلذ ىلع ءانبو

 .ةاورلا لاوحأ بسح كلذو «رتاوتملا

 هاورو هظفلب (١١١١إ ثيدحلا مقر 1/١" :225 يبلا ىلع بذك نم مثإ باب «ملعلا تانك «يراخبلا ر

 .هظفلب (۷۲) ثيدحلا مقر لا ا :ملعلا ةباتك مكحو ثيدحلا يف تبثتلا باب «دهزلا باتك ءملسم

 .دمحأو يمرادلاو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاورو



 داحألا رخ 5 ياثلا ثحبمملا

 '"".قرطلا عومجم رابتعاب رتاوت - ءاعدلا دنع عفرلا وهو -

 .هةد وحج ۾ -8

 «نيفخلا ىلع حسملا ثيدحو «ضوحلا ثيدح :اهنم «ةرتاوتملا ثيداحألا نم هب سأب ال ددع دجوي

 ددع ىلإ انرظن ول نكل ؛ريثك اهريغو أرما هللا رضن ثيدحو «ةالصلا يف نيديلا عفر ثيدحو

 .انهيلإ ةبسبلاب اذجع ةليلق ةرتاوتملا ةيذاحألا نأ اتدجول «ذاحآلا  تيذاحأ

 :هيش تافنضملا رهشا -

 بلاطلا ىلع لهسيل ؛لقتسم فنصم يف اهلعحو ةرتاوتملا ثيداحألا عمجب ءاملعلا تعا دقل

 :باوبألا ىلع بئرم وهو «يطويسلل "ةرتاوتملا رابخألا يف ةرئاغتملا راهزألا" تأ

 .قياسسلا باتكلل صيخلت وهو ءانضيأ ىطويسلل "انعزألا فطق" عالق

 داحاللا ربح

 :هففيارغت ¬ |

 .دحاو صخش هيوريام وه دحا ولا ربحت و «دحاولا عع. دحأ عمج داوألا ةف أ

E,کا وا طورش عمجي مل أم وش *؛اح الطص |  

 تک — ۴

 .لالدتسالاو رظنلا ىلع فقوتملا ملعلا يآ يرظنلا ملعلا ديفي

 .ناثلا لصفلا يف نيميسقتلا نيذه ركذأسو «رابتعاب ميسقت لك «ناميسقت داحآلا ربخلو اذه

١ BNAR As ¥ aaاا  



۲۹١ 

 نالا لصفلا

 ذاح الا ربح اميسقت

 :لاثحبم هيفو

 .هقرط ددع ىلإ ةبسنلاب داحآلا ربخ ميسقت :لوألا تحجيبملا اف

 .هفعضو هتوق ىلإ ةبسنلاب داحالا ربخ ميسقت :ىئاثلا ثحبملا »



 ا ۲١ لوألا بلطملا
 لوألا قحيبلا

 :هقرط ددع ىلإ ةبسنلاب داحالا ربح ميسقت
 :يهو «ماسقأ ةثالث ىلإ هقرط ددع ىلإ ةبسنلاب داحآلا ربح مسقي

 .زيزعلا -ب

 .ةييرغلا ا

 .لقتسم بلطم. اهنم لك ىلع ملكتأسو

 لوألا بلطملا

 :هقفيرعت -1
Ê 

 .هروهظل كلذب يمسو «هترهظأو هتنلعأ اذإ "رمألا ترهَش" نم لوعفم مسا وه :ةغل -ا

 (''.رتاوتلا دح غلبي مل ام «ةقبط لك يف رثكأف ةثالث هاور ام :احالطصا -ب

 :هلائما -

 شم ملا ضيق نكتلو. باشقا روش ن هعرج اعات ملقلا شباب الإ هللا نإ ايدج
 ©" :اولضأو اولضف ملغ ريغب اوتفأق اولثسف ءالاهح اسوؤر سانلا ذختا املاع قبي مل اذإ يح ءءاملعلا

 مهو «ةباحصلا نم ةعبرأ قيرط نم بيطخلاو دمحأو يناربطلاو ملسمو يراخبلا خا ١ 4 لفنلا ةهزنا ٠

 فيك بات «ملعلا باتک «يراحتبلا هوپ یش کم ةريرشه ىلأو ةشلاعو كيبل نب دايز و: ضاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 باتك ءملسم هجرخأو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هظفلب (غ١٠١٠) ثيدحلا مقر ٤/۱ :ملعلا ضبقي
 هحجرحخأو ءاضيأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع (۱۳) ثيدحلا مقر OA £ هضبقو ملعلا عفر باب «ملعلا

 مقر "طس وألا مجعملا' ق يناريطلا هجرخأو «دانعم E ابيرق ديبل نب دايز نع TIA NES 1 ق دمحأ

 . افق ةشئاغ نع ١١/5" هخيرات يف بيطخلا هجرخأو «ةريره ىلأ نع (1107) ثيدحلا



 روهشملا ۲۳ لوألا بلطبملا

 س »8
 :.شيفتسيعل 3 | بس

 .ةراشتنال كلذب يم” و + اجلا ضاق" نم قدشم +"ةضافتسا" نم العاق مسا :ةغل أ

 :يهو ؛لاوقأ ةثالث ىلع هفيرعت يف فلتحا :احالطضصا -ب

 .روهشملل فدارم وه ج

 طرتشي الو «هدانسإ افرظ يؤتسي نأ ضيفتسملا يف ظرتشي هنأل ؛هنم ضخأ وه ٣-

 .روهشملا قف كلذ

 . يناثلا لوقلا سكع وه يأ «هنم معأ وه ۳

 :لمشيف «ريتعت طورش ريغ نم ةيسلألا ىلع رهعشا اه هب دضقيو

 .كحأ و داسا اهلا ااف ت

 :يحالطصالا ريغ روهشملا عاونأ -ه

 :اهرهشأ ةريثك ع اونأ هل

 ارهش عف 58 ا لوسر لآ :نينآ تيد لاتو ةصاخ عيدنا لآ ب روق أ

 ' ".ناوكذو لعر ىلع وعدي عوك رلا دعب

 نم نوملسملا ملس نم ملسملا :هلاثم «ماوعلاو ءاملعلاو ثيدحلا لهأ نيب روهشم -ب

 5 .هدي و ةناسل

 :دحجاسملا باتک «ملسم هج رخخأو عهانعمب ١7 ١ ١( كيدا مقر 4/۲ :رثولا باتك «يراخبلا ةا ۳

 ثيدحلا مقر ٥۳/١ :نامبإلا باتك «يراحبلا هجرخأ  .ةدايز هيفو «هظفلب (۲۹۹) ثيدحلا مقر ۰۰۱۸/۱

 .(15) ثيدحلا مقر ناميإلا باتك «ملسم هجرخأو )٠١(«



 روهشملا 5 ¥ لوألا بلطبملا

 7 قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ :ثيدخ هلاثم ءاهقفلا نيب روهشم -ج

 اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يمأ نع عفر :ثيدح هلاثم «نييلوصألا نيب روهشم -د

 .مكاحلاو نابح نبا هححص «هيلع

 ءهِصْعَي مل هللا ضحي مل ول :ُبْيَهص دبعلا معن :ثيدح هلاثم :ةاحنلا نيب روهشم و

 .هل لصأ ال

 .هنشح و ىلمرتلا جرحا «لاطيشلا نم ةلجعلا :ثيدح هلاثم «ةماعلا نيب روهشم -و

iروهشملا مكح : 

 نكل «ءادتبا حيحص ريغ وأ احيحص هنوكب فضوي ال يحالطصالا ريغو يحالطصالا روهشملا

 نإ نكل ءاضيأ عوضوملا هنمو فيعضلا هنمو نسحلا هنمو حيحصلا هنم نأ نيبتي ثحبلا دعب

 .بيرغلاو زيزعلا ىلع هححرت ةزيم هل نوكتف «يحالطصالا روهشملا حص

 :هيف تافنصملا رهشأ -۷

 تسيلو «ةنسلألا ىلع ةروهشملا ثيداحألا يه ةروهشملا ثيداحألا يف تافنصملاب دارملا

 نمو ءاحالطصا ةروهشملا ثيداحألا عمج يف ابتك ءاملعلا فلؤي مل هنأل ؛احالطصا ةروهشملا

 :تافنصملا هذه

 .يواخسلل "ةنسلألا ىلع رهتشا اميف ةنسحلا دضاقملا" تأ

 .يولجعلل "سانلا ةنسلأ ىلع ثيدحلا نم رهتشا اميف سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك" -ب

 .ينابيشلا غبيدلا نبال "ثيدحلا نم سانلا ةنسلأ ىلع رودي اميف ثيبخلا نم بيطلا زييمت' -ج

 «قالطلا نم هيلإ ضغبأ ائيش هللا لحأ ام :ظفلب نكل يبهذلا هاو 4 كرالعسملا" 3 مكاحلا هححص 9

 ۱۹٩۹/۲ :قالطلا باتک "كردتسملا"رظنا



 زيزعلا 1 ۲٥ 1 يباثلا بلطملا

 :هقيرعت - ١

 - حتفلاب - "رعي رع" نم وأ ردك و لق يأ -رسكلاب -"َرعي رع" نم ةهبشم ةفص وه :ةغل -أ

 .رخآ قيرط نم هئيجم هتوقل امإو «هتردنو هدوحو ةلقل امإ كلذب يمسو «دتشاو يوق يأ

 .دنسلا تاقبط عيمج يف نينثا نع هتاور لقي ال نأ :احالطضا -ب

 :فيرعتلا حرش - ؟

 دنسلا تاقبط ضعب يف دحو نإ امأ «نينثا نم لقأ دنسلا تاقبط نم ةقبط يف دحوي ال نأ نعي

 نم ةقبط لقأل ةربعلا نأل ؛نانثا اهيف ةدحاو ةقبط ولو «ىقبت نأ طرشب رضي الف «رثكآف ةثالث

 وه زيزعلا نإ :ءاملعلا ضعب لاقو ''”ءرجح نبا ظفاحلا هررح امك ححارلا وه فيرعتلا اذه

 .هروص ضعب يف روهشملا نع هولصفي ملف «ةثالث وأ نينثا ةياور

 :هلاثم -۳

 2 لوسر نأ هذ ةريره يأ ثيدح نم يراخبلاو ف سنا تيدجح. نم ناحيشلا ةاور ام

 "9 .نيعمجأ سانلاو هدلوو هدلاو نم هيلإ بحأ نوكأ نح مكدحأ نمؤي ال :لاق

 نع هاورو «ديعسو ةبعش ةداتق نع هاورو «بيهص نب زيزعلا دبعو ةداتق سنأ نع هاورو

 .ةعامج لك نع هاورو «ثراولا دبعو هّيللع ن ee زيزعلا دبع

 8.8/١ :ناميإلا نم لوسرلا بح باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هاور ۲١-۲١.  :هل اهحرشو ةبخنلا رظنا

 ,"نيعمجأ سانلاو" صقنو «هظفلب هذ ةريره يبأ نع )٤ ١( ثيدحلا مقرو هدو سنأ نع هظفلب )١5( ثيدحلا مقر
 هيو ستا نع ا|ههالك CVT LY فيدحلا مقر «ناعإلا بات «ملسم هاورو "هالي يسفن يدذلاوف" :هل وأ ف دازو



 بيرغلا 0 ثلاثلا بلطملا

 .تافنصملا كلت نم ةمهم ةدئاف

 ثلاقلا بلطملا

 بيرغلا

 :هفي رعت - 1

 .هبراقأ نع ديعبلا وأ «درفنملا نعم. ةهبشم ةمعص وه لآ

 ف وأ «دنسلا تاقبط نم ةقبط لك يف امإ .ءدحاو صحخش هتياورب لقتسي يذلا تيدا ونه نأ

 ؛دنسلا تاقبط يقاب يق دحاو ىلع ةدايزلا رضت الو «ةدحاو ةقبط يف ولو دنسلا تاقبط ضعب
 .لقألل ةربعلا نأل

 :هل ةيتات ةيهسست حا

 ءاملعلا ضخب ةَياَغَو «نافدارتم اممنأ ىلع "درفلا" وه رحآ ايسا بيرغلا ىلع ءاملعلا نم ريتك قلطي

 ءاحالطصاو ةغل نيفدارتم امهدعي رجح نبا ظفاحلا نكل ءالقتسم اعون امهنم الك لعجف ءامهنيب

 "لقي خلا وع شا حال
7 

 رثكأ "درفلا" ف «هتلقو لامعتسالا ةرثك ثيح نم امهنيب اورياغ حالطصالا لهأ نإ :لاق هنأ الإ

 ا درفلا" ىلع هن وقلطي 3 رثكأ "تيرغلا"و مالطا درفلا' ىلع هنوقلطي لو

 :هنفاسقا ت 3

 "يسن بيرغ" و "لطم بيرغ اه نس ىلإ هيفا ةر عضو يسلام بيرغلا مشق

 راي :رظنلا ك ©"



 چ
 بيرغلا "0 ثلاغلا بلطملا

 :قلطملا درفلا وأ قلظملا بيرغلا -أ

 يف دحاو صخش هتياورب درفني ام يأ «هدنس لصأ يف ةبارغلا تناك ام وه :هفيرعت ١-

 .ةدنس لصأ

 رمتسي دقو اذه هذ باطخلا نب رمع هب درفت ''.«تاينلاب لامعألا امنإ ثيدح :هلاثم ١-

 .ةاورلا نم ددع درفتملا كلذ نع هيوري لقو 6كنسلا رخآ ىلإ درفتلا

 :ىيسنلا درفلا وأ سلا بيرغلا تعين
٣“ 

 ت

 لصأ يف وار نم رثكأ هيوري نأ يأ «هدنس ءانثأ يف ةبارغلا تناك ام وه :هفيرعت ١-

 .ةاورلا كئلوأ نع دحاو وار هتياورب درفني مث «هدنس

 هسأر ىلعو ةكم لخد ك ىبلا نأ هت سنأ نع يرغزلا نع كلام ثيدح :هلاثم -؟

 :قرهولا نع قالام ةي درفت ”؟يفقملا

 ةبسنلاب هيف عقو درفتلا نأل ؛"يبسنلا بيرغلا" ب مسقلا اذه يمسو :ةيمستلا ببس ٣-

 درفت اذإ يأ «دنسلا تاقلح نم ةقلح يباحصلاو «ياحصلا هيف يذلا هفرط وه :دنسلا لصأو :6كنس لصأ ف

 مالك نم يراقلا يلع الملل همهف ام امأو ؛ةقلطم ةبارغ ابيرغ ىمسي ثيدحلا نإف «ثيدحلا ةياورب يباحصلا

 «هيلإ قرطلا تددعت ولو عحريو هيلع دانسإلا رودي يذلا عضوملا هزأب دنسلا لصأ حرش ام دنع رجح نبا طظفاحلا

 بجوي ام ةباحصلا يق سيل هنأب كلذ هليلعتو ءةبارغ دعي ال يباحصلا درفت نأ نم «يباحصلا هيف يذلا هفرط وهو

 :هلوقب بيرغلا فرع هنأ ليلدب ىلعأ هللاو «كلذ دارأ رجح نبا نأ نظأ امف «لودع مهلك ةباحصلا نأ وأ احدق

 عضوم يف درفتلا عقو ولو يأ 'دنسلا نم هيف درفتلا عقو عضوم يأ يف دحاو صحخش هتياورب درفني ام وه'
 ىلع الملا هلاق امف «لاح لگ ىلعو ؛ىلاعت 000 ملعلاو ءدنسلا تاقلح نم ةقلح يباحصلا نأ ؛يباحصلا

 .ثيدحلا لهأ ضعبل يأر وه يراقلا

 مقر ,جحلا باتك «ملسم هارو (STAT) ثيدحلا مقر «يزاغملا بابك «يراخبلا ها ور 000 ا : رظنلا ةهزن 5

 )٤٥۰(. ثيدحلا



 بيرغلا ۲۸ ثلاثلا بلطملا

 :ىبسنلا بي رغلا ع اونأ نم -ه

 تسيل اهيف ةبارغلا نأل «يبسنلا بيرغلا نم اهدع نكمي درفتلا وأ ةبارغلا نم عاونأ كانه

 :يه عاونألا هذهو «نيعم ءيش ىلإ ةبسنلاب اهيف ةبارغلا تلصح امنإو«ةقلطم
 .نالف الإ ةقث هوري مل :مهوقك ثيدحلا ةياورب ةقن درفت -أ

 نم ايورم ناك نإو «نالف نع نالف هب درفت :مهوقك نيعم وار نع نيعم وار درفت ب
 .هريغ نع ىرحخأ هوجو

 .ماشلا لهأ وأ ةكم لهأ هب درفت :مهوقك ةهح لهأ وأ دلب لهأ درفت 3-5

 نع ةرصبلا لهأ هب درفت :مهوقك ىرخأ ةهج وأ دلب لهأ نع ةهح وأ دلب لهأ درفت د
 .زاجحلا لهأ نع ماشلا لهأ هب درفت وأ «ةنيدملا لهأ

 : هل رخأ ويسعل ٦

 :ىلإ نتملا وأ دنسلا ةبارغ ثيح نم بيرغلا ءاملعلا مسق

 .دحاو وار هنتم ةياورب درفت يذلا ثيدحلا وهو :ادانسإو انتم بيرغ -أ
 هتياورب دحاو درفنا «ةباحصلا نم ةعامج هنتم ىور ثيدحك :انتم ال ادانسإ بيرغ -ب

 .هجولا اذه نم بيرغ :يذمرتلا لوقي هيفو ءرخآ يباحص نع
 :بيرغلا ناظم نم ۷

 :هل ةريثك ةلثمأ دوج و ناكم يأ

 زا لآ دنس بأ

 . ناربطلل طس وألا مجعملا ب

 :هيف تافنصملا رهبشلا -۸

 .اضيأ ئطقرادلل "دارفألا" |

 .يناتسجسلا دواد يبأل "ةدلب لهأ اهنم ةنس لكب درفت َي



 ... داحآلا ربخ ميسقت 5 يباثلا ثحبملا

 ناشلا ثخسملا

 هفعضو هتوق ىلإ ةبسنلاب داحالا ربح ميسقت

 :امهو «نيمسق ىلإ هفعضو هتوق ىلإ ةبسنلاب بيرغو زيزعو روهشم نم داحالا ربخ مسقني

 .هب لمعلاو جاجتحالا بوحو :همكحو «هب ربخملا قدص ححرت ام وهو :لوبقم 5

 يكب لمعلا بجي الو هب جتحي ال هنأ :همكحو يدب ربخملا قدص ححرتي م ام وهو .دودرم اب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيلقتسم نيبلطم يف اهركذأس «ليصافتو ماسقأ دودرملاو لوبقملا نم لكلو



 لوألا بلطملا

 ويقلل وران

 :ل ويقملا ماسقأ لولا دصقمملا »©

 . كب لومعم ريغو هب لومعم ىلإ لوبقملا ميسقت :ناغلا دصقمتملا »©



 حيحصلا 0 ۳۹ لوألا دصقملا

 لوألا دصقملا

 لك و «نسحو حيحص :امه «نييسيئر نيمسق ىلإ هبتارم توافت ىلإ ةبسنلاب لوبقملا ربخلا مسقي

 ةعبرأ ىلإ ةياهنلا يف لوبقملا ماسقأ لوؤتف «هريغلو هتاذل :امه «نْيَيِعْرف نيمسق ىلإ مسقي امهنم

 :يه «ماسقأ

 :اليصفت ماسقألا هذه يف ثحبلا كيلإو

 حيحصلا ١-

 :ةفيرعتا -1

 .يناعملا رئاسو ثيدحلا يف زاج «ماسحألا يف ةقيقح وهو «ميقسلا دض حيحصلا :ةغل -أ

 .ةلع الو ذودش ريغ نم هاهتنم ىلإ هلثم نع طباضلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام :احالطصا -ب

 :فيرعتلا حرش -؟

 :يه رومألا هذهو ءاحيحص ثيدحلا نوكي تح اهرفوت بجي رومأ ىلع قباسلا فيرعتلا لمتشا

 دنسلا لوأ نم هقوف نمع ةرشابم هذخأ دق هتاور نم وار لك نأ هانعمو :دنسلا لاصتا -أ

 .هاهتنم ىلإ

 ريغو قساف ريغ القاع اغلاب املسم هنوكب فصتا هتاور نم وار لك نأ يأ :ةاورلا ةلادع -ب

 .ةءورملا مورخم

 .هتاذل حيحصلا يأ :حيحصلا



 حيحصلا ۴ لوألا دصقملا

E3باتك طبض امإو ردص ظبض اما ءطبضلا مات ناك هتاور نم وار لك نأ يأ :ةاورلا طبض . 

 .هنم قثوأ وه نمل ةقثلا ةفلاخع وه ذوذشلاو ءاذاش ثيدحلا ن هي اللا نأ :ةونشلا مدع -د

 ةحص يل حدقي يفخ ضماغ ببس ةلعلاو ؛الولعم ثيدحلا نوكي ال نأ يأ :ةلعلا مدع -و

 :هطورش ا

 احيحص كلا نوک یخ اهرفوت بجي ىلا حيحصلا طو رش نأ في رعتلا حرش نم نيبتي

 .ذدودشلا مدع «ةلعلا مدع «ةاورلا طبض «ةاورلا ةلادنغ «كدنسلا  لابصتا : يهو «ةسنه

 .احيحص ذعنيح ثيدحلا ىمسي الف ةسمخلا طورشلا هذه نم دحاو طرش لتحا اذإف

 :هلاثم - 5

 باهش نبا نع كلام انربخأ :لاق فسوي نب هللا دبع انثدخح :لاق هحيحص يف يراخبلا هجرحأ ام
 ها دب لأ ١ . هن ےہ هللطق آي 7 5

 ادهف 'روطلاب برغملا ىف أرق 585 هللا لوسر تحمس :لاق هيبا نع معطم نب ریبج نب دمحم نع

 ةنعنع امأو «هخيش نم هعمس هتاور نم وار لك نأ ذإ ؛لصتم هدنس نأل ؛حيحص ثيدحلا

 لودع هتاور نألو َنْيِسْلَدُم ريغ مهال ؟لاصتالا ىلغ ةلومحمف ريبج نباو باهش نباو كلام

 :ليدعتلاو حرجلا ءاملع دنع مهفاصوأ هذهو «نوطباض

 .نقتتم ةف تسوي ني هللا دبع ¬

fهناقتإو هتلالج ىلع قفّتم ظفاح هيقف :يرهزلا باهش نبا . 

 .ةَقث : ريج نب دمح يجب

 . يباحص :معطم نب ريبج - ن

 .نعنعملا عون يف ةنعنعلا مكح ليصفت ِقأيسو "نع" ظفلب خيشلا نع ثيدحلا ةياور :ةنعنع

 .هظفلب )۷٦١( ثيدحلا مقر ۲٤۷/۲ :برغم اب رهجلا باب «ناذألا باتك :يراخبلا '''



 حيحصلا ۳۳ ( لوألا دصقملا

 .للعلا نم ةلع هيف سيل هنألو «هنم ىوقأ وه ام هضراعي مل ذإ ؛ذاش ريغ هنألو

 ی تاو

 وهف ءاهقفلاو نييلوصألا نم هب دتعي نمو ثيدحلا لهأ عامجإب هب لمعلا بوحو همكحو

 .هب لمعلا كرت ملسملا عسي ال «ع رشلا ججح نم ةجح

 حيحص ثيدح اذه  :مهوقب دارملا -5
  [| fه 1 1

 قوا ريع تيدح اده وا 0

 هنأ ال هيف تققحت دق ةقباسلا ةسمخلا طورشلا نأ "حيحص ثيدح اذه" :مههوقب دارملا -أ

 ةقباسلا ةسمخلا ةحصلا طورش هيف ققحتت مل هنأ '"حيحص ريغ ثيدح اذه" :مهلوقب دارملاو -ب

 .أطخلا ريثك وه نم ةباصإ زاوحل ؛رمألا سفن يف بذك هنأ ال ءاهضعب وأ اهلك ©

  -۷؟ اقلطم ديناسألا حصأ هنأ دانسإ يف مزجي له  59؟ اق آ8

 نكمت ىلع ئيبم ةحصلا بتارم توافت نأل ؛ًاقلطم ديناسألا حصأ هنأ دانسإ يف مزج ال هنأ راتخملا

 كاسمإلا ىلوألاف «ةحصلا طورش عيمج يف تاحردلا ىلعأ ققحت ردنيو «ةحصلا طورش نم دانسإلا

 حصأ يف لوقلا ةمئألا ضعب نع لقن دقف كلذ عمو ءاقلطم ديناسألا حصأ هنأب دانسإل مكحلا نع

 :اهحصأ نأ لاوقألا كلت نمف «هدنع يوق ام حجر مامإ لك نأ رهاظلاو «ديناسألا

 .دمحأو هيوهار نب قاحسإ نع كلذ يور «هيبأ نع ملاس نع يرهزلا -أ

 .سالفلاو يدملا نبا نع كلذ يور «يلع نع ةديبع نع نيريس نبا -ب

 .هنشض بلاط يبأ نب ىلع وه :يلع نع .نكذ باطخلا نب رمع نب هللا دبع وه :هيبأ نع

 انف دوعسم نب هللا دبع وه :هللا دع نع

 ۲۷٥/۱ ۷٦. :يوارلا بيردت رظنا



 .ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع كلذ يور «يلع نع هيبأ نع نيسحلا نب يلع نع يرهزلا -د

 .يراحخبلا نع كلذ يور «رمع نبا نع عفان نع كلام -ه

 ؟ درحملا حيحصلا يف فنصم لوأ وه ام -۸

 قلا ق تكف لوأ

 .لوبقلاب امهيباتك يقلت ىلع ةمألا تعمجأ دقو «نآرقلا

 ؟حصأ امهيأ -أ

 ءالاجر قثوأو الاصتا دشأ يراخبلا ثيداحأ نأل كلذو «دئاوف امهرثكأو امهحصأ يراخبلاو

 .ملسم حيحص يف ( سيل ام ةيمكحلا تكنلاو ةيهقفلا تاطابتتسالا نم هيف نألو

 حيحصلا ¥ ( لوألا دصقملا

 دجوي دقف الإو «عومجلا رابتعاب وه امنإ ملسم حيحص نم حصأ يراخبلا حيحص نوكو اذه

 . يراخبلا" يف ثيداحألا ضعب | نم ىوقأ "ولسم" ف ثيداحألا ضعب

 .لوألا لوقلا وه باوصلاو «حصأ ملسم حيحص نإ :ليقو

 ؟ هامزتل | وأ حيحصلا ابعوتسا له پن

 :يراخبلا لاق دقف ؛هامزتلا الو ءامهيحيحص يف حيحصلا ملسمو يراخبلا بعوتسي م
 سيل :ملسم لاقو «لوطلا لال حاحصلا نم تيك رو «حص ام الإ عماجلا يباتك ف تليخقأ ام

 .هيلع اوعمجأ ام تعضو امنإ ءانهه هتعضو حيحص يدنع ءيش لك

 2 ليلق وأ ريثك ءيش امهقاف له -ج

 هيلع اذه ركنأو ‹ليلقلا الإ امهتفي :مرحألا نبا ظفاحلا لاق ١-

 عاص نم تنك يل امو ا نينا ا امقاف هنأ حيحصلاو ا

 ee حيحص ريغ ثيدح فلأ َي يئامو حيحص ثيدح فلأ ة ةئام ظفحأ :لاقو ءرثكأ

 هباتك يف ةحيحصلا فيداجألا نم ةريثك ةياور كارت هنأ < ئعملاو ؛"لوطلا لکل :تاياورلا ضعب يقو :لوطلا لاح

 .اهيلع عمحلا حيحصلا طئارش اهيف هدنع دجو ام يأ :هيلع اوعججأ ام .هلوط نم سانلا لميف «باتكلا لوطي نأ ةيشح

N a 



 ؟ امهنم لك يف ثيداحألا ةّدع مك -د

 ةرركملاب اثيدح نوعبسو ةسمحو ناتئامو فالآ ةعبس هيف ام ةلمح :يراخبلا ١-

 حيحصلا ۳٥ لوألا دصقملا

 )۷۲۷٠١(« فالآ ةعبرأ ةرركملا فذدحبو ))٤٠٠٠١(.

 ١- ةرركملاب افلأ رشع انثا هيف ام ةلمج :ملسم )٠٠٠٠((« ةعبرأ وحن ةرركملا فذحبو

 فالآ )٠.٠١:.4(.

 ؟املسمو يراخبلا تتاف ىلا ةحيحصلا ثيداحألا ةيقب دحن نيأ -ه

 «مكاحلا كردتسمو «نابح نبا حيحصو «ةميزخ نبا حيحصك ةروهشملا ةدمتعملا بتكلا يف اهدحب

 .اهريغو يقهيبلا ننسو ئيطقرادلا ننسو «ةعبرألا ننسلاو

 باتك يف الإ «هتحص ىلع صيصنتلا نم دب ال لب «بتكلا هذه يف ثيدحلا دوجو يفكي الو

 .ةعزخ نبا حيحصك «حيحصلا جارخإ ىلع راصتقالا طرش نم

  -8:نابح نبا حيحصو ةميزخ نبا حيحصو مكاحلا كردتسم ىلع مالكلا

 ثيداحألا هيف هفلؤم ركذ «ثيدحلا بتك نم مخض باتك وه :مكاحلا كردتسم -أ

 ركذ امك ءاهاحّرخُي ملو ءامهدحأ طرش ىلع وأ نيخيشلا طرش ىلع ىلا ةحيحصلا

 ةحيحص اهب اهنع ًاَرَّيعُم ءامهنم دحاو طرش ىلع نكت مل نإو هدنع ةحيحصلا ثيداحألا

 يف لهاستم وهو ءاهيلع هبن هنكل حصت مل ىلا ثيداحألا ضعب ركذ امبرو «دانسإلا

 مكحو «ييهذلا هعبتت دقلو ءاهلاحب قيلي امن هثيداحأ ىلع مكْحُيو عبسي نأ ىغبتيف حيحصتلا

 .ةيانعو عبتت ىلإ ةجاحب باتكلا لازي الو ءاهلاحب قيلي ام هثيداحأ رثكأ ىلع

 ىلع الو باوبألا ىلع ابترم سيلف «ع رَتخُم هبيترت باتكلا اذه :نابح نبا حيحص -ب

 ريسع اذه هباتك نم ثيدخحلا نع فشكلاو ؛"عاونألاو ميساقتلا' هامسأ اذهو ءديناسملا

 يهذلا اهيلع مكحي مم يلا باتكلا ثيداحأ ةريملا دومحم روتك دلا خيشلا ةليضف ققحا انوخأ نآلا عبتتي :عبتت ىلإ
 .اريخ نيملسملا نع هللا هازجف دهجلا اذه دعب كردتسملا عبط يف ةين هلو ءاهلاحب قيلي ام اهيلع مكحيو «ءيشب



 حيحصلا 59 لوألا دصقملا

 ىلع مكحلا يف لهاستم هفنصمو «باوبألا ىلع نيرخأتملا ضعب هبتر دقو ءادح

 '.ہكاحلا نم الهاست لقأ هنكل «ةحصلاب ثيدحلا

 فقوتي هنأ نح «هيرحت ةدشل ؛نابح نبا حيحص نم ةبترم ىلعأ وه :ةعيزخ نبا حيحص -ج

 7 تابسالا يف مالك ندأل حيحصتلا يف

 : نيحيحصلا ىلع تتاح حسسملا حالو

 : ج رختسملا خو ضوم ت

 ريغ نم هسفنل ديناسأب هثيداحأ جّرخيف «ثيدحلا بتك نم باتك ىلإ فتصملا يقأي نأ وه

 .هقوف نم وأ هخيش يف هعم عمتجيف «باتكلا بحاص قيرط

 :نيحيحصلا ىلع تاحرختسملا رهشأ -ب

 .يراخبلا ىلع يليعامسإلا ركب يبأل جرختسملا ١-

 .ملسم ىلع ئييارفسإلا ةناوع يبأل جرختسملا -؟

 .امهنم لك ىلع يناهبصألا ميعن يىبأل جرختسملا ٣-

 ؟ ظافلألا يف نيحيحصلا ةقفاوم اهيف تاجرختسملا باحصأ مزتلا له -ج

 قيرط نم مهتلصو يلا ظافلألا نووري امنإ مهنأل ؛ظافلألا يف امهتقفاوم اهوفنصم مزتلي م
 .ظافلألا ضعب يف ليلق توافت اهيف لصح دقف «كلذل مهخ ويش

 ءامههبشو يوغبلاو يقهيبلاك «ةلقتسملا مهفيناصت يف ىمادقلا نوفلوملا هجرحأ ام كلذكو
 :نيلئاق

 نم مهدارمف «ظافلألا فو ئعملا يف توافت هضعب يف عقو دقف ؛"ملسم هاور" وأ "يراخبلا هاور"

 ناسحإلا" هبيترت ىهسو به ۷۳۹ ةنس قوتملا «نابلب نب ىلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع ريمألا وه :نيرخأتملا ضعب

 . لابح نبا بيرعت يف

 ايمن قا هنن يالا وهل و



 حيحصلا ۳۷ 0 لوألا دصقملا

 نم مهدارمف ءظافلألا فو ىعملا يف توافت هضعب يف عقو دقف «"ملسم هاور" وأ "يراخبلا هاور"

 .هلصأ ايور امهنأ 'ملسمو يراخبلا هاور" :مهلوق

 ؟ امهيلإ هوزعنو اثيدح اهنم لقنن نأ زوجي له -د

 افنآ ةروكذملا بتكلا وأ تاحرختسملا نم لقني نأ صخشل زوجي الف «مدقت ام ىلع ءانب

 :نيرمأ دحأب الإ "ملسم" وأ "يراخبلا هاور" :لوقيو ءاثيدح

 .امهتياورب ثيدحلا لباقي نأ ١-

 .هظفلب هاجرخأ :فّنصملا وأ جرختسملا بحاص لوقي وأ -؟

 :نيحيحصلا ىلع تاجرختسملا دئاوف -ه

 '"'هبيردت يف ىطويسلا اهركذ ؛ةرشعلا براقت ةريثك دئاوف نيحيحصلا ىلع ثاحرختسملل

 :اهمهأ كيلإو

 «عقول الثم يراخبلا قيرط نم اثيدح ىور ول جرختسملا فنصم نأل ؛دانسإلا ولع ١-

 .جرختسملا يف هب هاور يذلا قيرطلا نم لزنأ

 .ثيداحألا ضعب يف تامتتو «ةدئاز ظافلأ نم عقي امل كلذو «حيحصلا ردق يف ةدايزلا -؟

 .ةضراعملا دنع حيجرتلا اهقدئافو «قرطلا ةرثكب ةوقلا -“*

 موكحملا وهام -05
| 

 امهات تقلت ةسألا نأو .حص ام الإ امهيحيحص يف الجدي مل املسمو يراخبلا نأ ابب رم

 ؟ىرت اي «لوبقلاب ةمألا اهتقلت ٍيلاو اهتحصب موكحملا ثيداحألا يه امف «لوبقلاب

 كي نم فلج ام امأو ع هتحصب موكحملا وهف لصتملا دانسإإلاب هايور ام نأ وه :باوجللاو

 ءاهتمدقمو باوبألا محارت يف هنكل ريثك يراخبلا يف وهو «قلعملا ىمسيو - رثكأ وأ وار هدانسإ

 دهب اق القت هه اسو قلا مصور

 11 وو اكل



 حيحصلا ۳۸ لوألا دصقملا

 دحاو ثيدح الإ كلذ نم هيف سيلف ملسم يف امأ «ةتبلا باوبألا بلص يف هنم ءيش دحوي الو

 :ىلي امك همكحف - رخآ عضوم يف هلصي مل مميتلا باب يف

 نزع همسي مكس ییا گڈ یار كالا ےک وتلا نيس دم ناك اغ ےک
 .هيلإ فاضملا

 كح هيفا سیاق رک ذو ووو ىكحيو ركذيو یورپ بك مرج هيف نكي ملاعو تی

 باتكلا يف هلاخدإل ؛هاو ثيدح هيف سيلف كلذ عمو «هيلإ فاضملا نع هتحصب

 .حيحصلاب ىمسملا

 :حيحصلا بلآ رم س ۲

 طورش يقاب نكمت ىلعو كلذ ىلع ءانبف «مهدنع ديناسألا حصأ اوركذ ءاملعلا ضعب نأ انب رم

 : يه بتارملا هذه «هدانسإ لاجرل ةبسنلاب بتارم ثالث حيحصلا ثيدحلل نإ :لاقي نأ 5 ةحصلا

 نبا نع عفان نع كلامك «ديناسألا حصأ نم دانسإب ايورم ناك ام هبتارم ىلعأف -أ

 داتشالا لار حف ندأ مه «لاحجر قيرط نم ايوره ناك اه ةبتر كلذ نودو -ب

 ف سنأ غ تباث نع ةملس نب دامه ةيوارك لوألا

 فصو مهيلع قدصي ام ندأ مهيف تققحت نم ةياور نم ناك ام ةبتر كلذ نودو -ج

 ديو ةريره يبا نع هيبأ نع اص و ليهس ةياورك «ةقثلا

 اهيف يورملا بتكلل ةبسنلاب بتارم عبس ىلإ حيحصلا ثيدحلا ميسقت ليصافتلا هذ قحتليو

 :ىبه:بتارملا هذه و «ثيدحلا كلذ

 .بتارملا ىلعأ وهو «ملسمو يراخبلا هيلع قفتاام ١-

 .يراخبلا هب درفنا ام مث < -؟



 اا م4 لوألا دصقملا

 .ملسم هب درفناام مث -۳

 .هاجرخي مو امهطرش ىلع ناك ام مث -4

 .هجرخي مو يراخبلا طرش ىلع ناك ام مث ٥-

 هجر حلو. ملسم طرش ىلع ناك ام مث ٦

 امهطرش ىلع نكي ال امت نابح نباو ةميزخ نباك ةمئألا نم امهريغ دنع حص ام مث -۷

 .امهتم دحاو ظرش ىلع وأ

 :نيعفيشلا طارش ت۳

 نكل «حيحصلا يف اهيلع قفتملا طورشلا ىلع ةدايز هانّيع وأ هاطرش طرش نع ناخيشلا حصفي مل

 طرش وأ امهطرش هنأ مهنم لك هنظ ام امهبيلاسأل ءارقتسالاو عبتتلا نم مهل رهظ ءاملعلا نم نيثحابلا

 .امهنم دحاو

 نم ايورم ثيدحلا نوكي نأ اههدحأ وأ نيعيشلا ظرشب هارملا نأ :كلذ ف ليق ام نسحأو

 .مهنع ةياورلا يف ناخيشلا اهمزتلا يلا ةيفيكلا ةاعارم عم امهدحأ وأ نيباتكلا لاجر قيرط

 "لع قت" 4 :مهوق نيعم - 5 ١

 نيخيشلا قافتا يأ «نيخيشلا قافتا مهدارمف "هيلع قفتم" :ثيدح نع ثيدحلا ءاملع لاق اذإ

 كلذ نم مزال هيلع ةمألا قافتا نكل :لاق حالصلا نبا نأ الإ ءةمألا قافتا ال هتحص ىلع

 '.لوبقلاب هيلع اقفتا ام يقلت ىلع ةمألا قافتال ؛هعم لصاحو

 يع سس دم د له -١ه

 يف دحوي هنأل ؛نادانسإ هل نوكي نأ نعم ءازيزع نوكي نأ حيحصلا يف طرتشي ال هنأ حيحصلا

 يلع يبأك كلذ ءاملعلا ضعب طرتشاو «ةبيرغ يهو ةحيحص ثيداحأ امهريغو نيحيحصلا

 .ةمألا هيلع تقفتا ام فالح اذه مهوقو ءمكاحلاو يلزتعملا ىئاّبحا

 2 :غيدلا عيله



 هريغل حيحصلا 0 ( ٠ لوألا دصقملا

 هريغل حيحصلا -؟

 :ةقي رعت - ١

 نأل ؛هريغل احيحص يمسو 'ءهنم ىوقأ وأ هلثم رخآ قيرط نم يور اذإ هتاذل نسحلا وه

 كلذ ريوضت نكميو هل هريغ مامضنا نم تءاحج امنإَو «لوألا دنسلا تاذ نم تأت ى ةحصلا

 : يالا لكشلا ىلع ةيضاير ةلداعمت

 هريغل حيحص = هتاذل نسح + هتاذل نسح

 : هتبنره - ١

 .هتاذل حيحصلا نودو «هتاذل نسحلا نم ةبترم ىلعأ وه

 :هلاقم ۳

 اغ قشأ نأ ال ول :لاق 2 هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم ثيدح

 ””.ةالص لك دنع كاوسلاب منقرمأل قيمأ

 نكي مل :هنكل «ةتايضلاو قدضلاب نيروهشملا نف ةمقلع نب ورمخغ نب دمحتمف :حالصلا نبا لاق

 هتلالجو هقدصل مهضعب هقئوو «هظفح ءوس ةهحج نم مهضعب هفعض يح ناقتإلا لهأ نم

 اه كلذب لاز رحآ هجوأ نم يور توك كلذ ىلإ مضنا املف «نسح :ةهجلا هله نم هثيدحف

 .دانسإلا اذه حصف «ريسيلا صقنلا كلذ هب ربحناو «هظفح ءوس ةهح نم هيلع هاشخن انك

 - .حيحصلا ةجردب قحتلاو

 يف ءاج ام باب «ةراهطلا باتك يف يذمرتلا هجرحأ ''.54 :"رظنلا ةهزن " اهحرش عم "كلا ةت" لا"

 .ه#د ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ قيرط نم يراخبلا هاورو «هظفلب (۲۲) ثيدحلا مقر ۳٤/۱ :كاوسلا

 ا كو ا ا



 نسحلا | ٤۱ __ لوألا دصقمل

 نّسحلا -+

 :همفيرعت - ١

 .لامحجلا ىعمب راسا نم ةهبشم ةفص وه :ةغل -أ

 حيحصلا نيب طسوتم هنأل ؛ارظن نسحلا فيرعت يف ءاملعلا لاوقأ تفلتخا :احالطصا -ب

 هارأ ام راتحأ مث تافيرعتلا كلت ضعب ركذأسو «هيمسق دحأ فارع مهضعب نأل و :قيعضلاو

 .هريغ نم قفوأ

 «ثيدحلا رثكأ رادم هيلعو «هلاجحر رهتشاو ءهُحَّرْحَم فرع ام وه :يباطخلا فيرعت ١-

 ().ءاهقفلا ةماع هلمعتسيو «ءاملعلا رثكأ هلبقي يذلا وهو

 نوكي الو «بذکلاب ُمِهَتِي نم هدانسإ يف نوكي ال ءىَوْرِي ثيدح لك :يذمرتلا فيرعت -15

 © سج قيد ادعا وهف كلذ وحن هجو ريغ نم یورپ و ءاذاش تيدا

 للعم ريغ دنسلا لصتم طبضلا مات لدع لقنب داحآلا ربخو :لاق :رجح نبا فيرعت -“+

 © هتاذل ُنَسحلاف طبضلا فح نإف ''«هتاذل حيحصلا وه «ذاش الو

 ريخ وهو «هطبض لق يأ «هياور طبض فح اذإ حيحصلا وه رجح نبا دنع نسا نأكف :تلق
 دحأ فرع دقف يذمرتلا امأو «ةريثك تاداقتنا هيلعف يباطخلا فيرعت امأ «نسحلا هب فّرع ام

 هريغل نسحلا نأل ؛هتاذل نسحلا فّرَعي نأ هفيرعت يق لصألاو ؛هريغل نسحلا وهو «نسحلا يمسق

 .هقرط ددعتب هرابخنال ؛نيسحلا ةبترم ىلإ ىقترا لضألا ف فيعض

 : ىلي امي رجح نبا هب هفَرَع ام ىلع ءانب نسحلا فرعي نأ ن :و :راتخملا هفيرعت ب

 .هتاذل يأ :نسحلا

 SENA فيا رخآ يف للعلا باجك «يذوحألا ةفحت هحرش عم يذمرتلا عماج 0 ا || اعم

 ۴ :قباسلا ردصملا 79 ۴١ ةهلاهحرش عم ةبسنلا "97



 نسحلا 4۲ لوألا دصقملا

 ريغ نم هاهتنم ىلإ هلثم نع هطبض فح يذلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام وه

 .ةلع الو ذوذش

 رب
 . هةم ح - 5

 اولمعو ءاهقفلا عيمج هب جتحا كلذلو «ةوقلا يف هنود تاك كا و هب جاجتحالا ف حيحصلاك وه

 هج ردأ دقو «نيددششملا نم دشن نم الإ نييلوصألاو نيتدحملا مظعم هب جاجتحالا ىلعو «هب

 لود هناب مهوق عم «ةعزح نباو نابح نباو مك ا حلاك حيحصلا عون ف لا صعب

 :هلاثم -*

 نوجا لارمع ىبأ نع يعبضلا كاميلس نب رفعج دج ةسنق اد :نلاق يذمرتلا هح رخخأ ام

 هللا لوسر لاق :لوقي ودعلا ةرضحن يبا تعم :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نب کپ يىبأ َنَع

 :يدمزتلا هتع لاق ثيدحلا اذهف "يول فاويسلا لآلطظ تحت ةيقيا يااوبأ نإ

 بجي رع نسح ثيدح اذه

 ناميلس ني رفعج الإ :كاقث ةعبرألا هداسإ لار نأل السجع فيذحلا اذه تاكو ةكلق
 .نسحلا ةبثرم ىلإ حيحصلا ةبترم نع ثيدحلا لزن كلذل ”'؛ثيدحلا نسح هنإف «يعبضلا

 * تب :هضسا مم = ۾

 «بتارم نسحلل قللدك « صعب نع حيحصلا صعب ام ت وافتي بتارم حيحصلل نأ 55

 امنإو «مهطبض فحل لق الودع دانسإإلا لاا عيمج نوكي نأ طدعشي هنأ "هلثم نع" :انل وقب دارملا نيل :هاشم نع

 يف ةربعلا نأل ؛طبضلا يمات الودع نوقابلا نإو ,طقف مهنم دحاو ولو مهضعب وأ كلذك مهلك اونوكي نأ دارملا

 .ةاتسإلا ف لجعر دأب ثيدحلا ىلع مكحلا

 ."يذوحألا ةفحت هح رش عم يذمرتلا نم ٠ ./ه :داهجلا لئاضف باوبأ 0 AS :يوارلا بيرت رظنا '

 .دمحأ يأ نع كلذ 55/9 :"بيذهتلا بيذق" يف رجح نبا ظفاحلا لقث امك ' ٠



 نسحلا ظ 2 ۰ لوألا دصقملا

 نب رهب ثيدحك «هنيسحتو هتاور ثيدح حيحصت يف فلتخا ام هبتارم ىلعأف 2

 نع قاحسإ نباو «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمعو «هدح نع هيبأ نع ميكح

 .حيحصلا بتارم ندأ نم وهو «حيحص هنإ :ليق امم كلذ لاثمأو «يميتلا

 هللا دبع نب تراحلا ثيدحك «هفيغضتو هثيدح ةاور نيسحت يف فلتحا ام كلذ دعب مث دب

 .مهوحنو ةاطرأ نب جاجحو ةَرْمَّض نبا مصاعو
  eدهن 1 ۴ 1 ۱

 نر حس نأ اس لا < تص ثر لح 2 هه كبل رم ت و ٠ هام للا :
 ع اي 2 اي" 9 ا ا

 ."حيحص ثيدح اذه" :مهوق نود "دانسإلا حيحص ثيدح اذه" :نيثدحما لوق 5

 ؛"نسح ثيدح اذه" :مهوق نود "دانسإلا نسح ثيدح اذه" :وهلوق كلذكو -ب

 «ثيدحلا اذه يف ةسمخلا ةحصلا طورش رفوتب انل لفكت دق "حيحص ثيدح اذه'

 نم ةثالث طورش رفوتب انل لفكت دقف "دانسإلا حيحص ثيدح اذه" :لاق اذإ امأ

 ذوذشلا يفن امأ «مهطبضو «ةاورلا ةلادعو ءدانسإلا لاصتا يهو «ةحصلا طورش

 .امهنم تبثتي مل هنأل ؛امُي لفكتي ملف «هنع ةلعلا يفنو

 ةلع هل ركذُي ملو "دانسإلا حيحص ثيدح اذه" :هلوق ىلع دّمَتْعُم ظفاح رصتقا ول نكل

 .دوذشلا مدعو ةلعلا مدع لصألا نأ ؛نتخلا حص رهاظلاف

 . حض * جس تیس :هریع و يذمرتلا لوق يعم ب

 عم امهنيب عمجي فيكف «حيحصلا ةحرد نع رصاقتي نسحلا نأ ؛لكشم ةرابعلا هذه رهاظ نإ

 (ةددعتم ةبوحأب ةرابعلا هذه ن يذمرتلا د وصمم نع ءاملعلا باج دقلو ؟امهتبت رم ت وافت

 :يلي ام هصخلمو «يطويسلا هاضتراو ( رجح نبا ظفاحلا هلاق ام اهدنا



 نسحلا ٤٤ ا لوألا دصقملا

 .نيرحآ موق دنع حيحص «نيثدحملا نم موق دنع نسح هنأ :ئيعملاف ,دحاو دانسإ هل ناك نإو -ب

 هيدل ححجرتي م وأ «ثيدحلا اذه ىلع ومكحلا يف ءاملعلا نيب فالخلا ىلإ ريشي لئاقلا نأكف

 .انهدحأب مكحلا

 : حيباصملا قيقاحلا ي وغلا ہیسقت /١--

 ثيداحألا ىلإ زمري هنأ وهو «هل صاخ حالطصا ىلع "حيباصملا" هباتك يف يوغبلا مامإلا َجَرَد
 :هلوقب ةعبرألا ننسلا يف ىلا ثيداحألا ىلإو «"حيحص" :هلوقب امهدحأ وأ ن

 ةعبرألا ننسلا يف نأل ؛نيثدحملا ىدل ماعلا حالطصالا عم ميقتسي ال حالطصا وهو «"نسح"

 ئراقلا ىلع يغبنيف «كلذ ىلع يوونلاو حالصلا نبا هبن كلذل ؛ركنملاو فيعضلاو نسحلاو حيحصلا

 نع هلوق دنغ بانكلا اذه ىف صاخلا يوغبلا ح حالطصا نع ملع 3 نوكي نأ "حيباصملا' بناثك ف

 عا ||

 نمسح وأ حيحص' :ةيداسألا

 :نسحلا تانظم نم علا بتكلا -۸

 بتك يف درجا حيحصلا اودرفأ امك دّرجملا نسحلا ثيدحلاب ةصاخ ابتك ءاملعلا درفي 5

 :بكلا تكلم رهشأ نمف نسخا تدخلا درجو اهيف ركي ابنك كاته نكل (ةلقتنسم
Ê 

 يدمرتلاو «نسحلا ةفرعم يف لصأ وهف يذمرتلا ننس ب روهشملا :يذمرتلا عماج -1

 ورك د تره ق او باتكلا اذه يف هرهش يذلا وه

 :يدحلا بلاط ىلعف ؛هوحنو حيحص نسح" :هلوق يق فلتخت هحّسن نأ ىلإ هبنتلا يغبني نكل

 .ةديستعم لوضأب ةلباقملاو ةققحلا ةخسنلا رايتغاب ةيانعلا

 نيحيحصلا نم هاقتنم تيداحا هښل وم كبش عمجج تاق وشو سلا حیباصم ؛لماكلا تانكلا مسا :حيباصملا

 . حيباصملا ةاكشم' هام و يريربتلا بيطخملا هبله و هيلع داز يذلا وهو ؛يمرادلا ننس ۾ ةعبرألا نتسلاو

 يه لا بتكلا" ناونعلا نعم نوكيف «هعضومو هندعم :ءيشلا ةنظمو «ءاظلا رسكب ةنظم عمج تانظم :تانظم

 : نسخا د وحج ۾ حص ون



 هريغل نسحلا ٤٥ لوألا دصقملا

 وهف ائيش هيف رک ذی مل امو «هنّيب ديدش ّنهَو هيف ناك امو «هبراقيو ههبشي امو

 دحأ هححصي ملو «هفعض وه نيبي مل اثيدح هيف اندجو اذإ كلذ ىلع ءانبف ءحلاص

 .د واد يبأ دنع نسح وهف «نيدمتعملا ةمئألا نم

 .باتكلا اذه يف هنم ريثك ىلع ئيطقرادلا صن دقف :ئيطقرادلا ننس -ج

 هريغل نسحلا 0

 :هضيرعت كأ

 (7 .هّبِذك وأ يوارلا َّقّسف هفعض ُببس نكي ملو ؛هقرط تددعت اذإ فيعضلا وه

 :امه «نيرمأب هريغل نسحلا ةجرد ىلإ يقتري فيعضلا نأ فيرعتلا اذه نم دافتسي

 د ىوقأ ناد رجالا نتا خا قا ىلع هربكتاق رحنا رف نع كورت
 وأ هدنس يف عاطقنا امإو هيوار ظفح ءوس امإ ثيدحلا فعض ببس نوكي نأ -ب

 لاسر قالا

 :فالذب ةتيسسق بص حال

 هل ةريغ مامضنا نم ىتأ امنإو ءلوألا دنسلا تاذ نم تأي مل نسحلا نأ كلذب هعيمستا ببسو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةيضاير ةلداعمت. هريغل نسحلا ةبترم ىلإ فيعضلا ثيدحلا ءاقترا ريوصت نكعو

 هريغل نسح - فيعض + فيعض

 :ةتبترم -؟

 .هتاذل نسحلا نم ةبترم ىدأ هريغل نسحلا

 اذل نسا ف ةريغلا نسا عم هاذ سيلا يرام وأ هنأ تاک ىلع نينو

 .هانعمي ه4 :اهحرش عم ةبخنلا ')



 نئارقلاب فتحلا لوبقملا داحآلا ربخ ٤٦ ۰ لوألا دصقملا

 هيك -3

 .هب جتحي د يذلا لوبقملا ن م وه

 :هلاثم - د

 ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع هللا ديبع نب مصاع نع ةبعش قيرط نم هَنّسَحو يذمرتلا هاور ام

 كق خف تيا : 22 هللا لوسر لاقف «نیلعت ىلع تف ورك ةَراَرف نب نم ةأرما نأ هيبأ نع

 .هزاجأف :لاق (معن :تلاق ؟ لخت كلامو

 ةشئاعو سنأو ديعس يبأو دعس نب لهسو ةريره يبأو رمع نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق

 "هد يملسألا ورخ ياو راحو
 .هجو ريغ نم هئيحب ؛ثيدحلا اذه يذمرتلا هل نسح دقو «هظفح ءوسل فيعض مصاعف :تلق

 نئارقلاب ق وا لوبقملا داحالا ر

 :ةعظ وت ١-

 يذلا ربخلا نئارقلاب تقحملاب ةارملاو «نقارقلاب تتحملا لوبقملا ثحبأ لوبقملا ماسقأ مانخ قو

 .طورشلا نم لوبقملا هبلطتي ام ىلع ةدئازلا رومألا نم هب نرتقاو طاحأ

 رابخألا نم هريغ ىلع ةزيم هل لعحتبو «ةوق هديزت لوبقملا ربخلاب نرتقت يلا ةدئازلا رومألا هذهو

 .اهيلع هحجرتو «ةدئارلا رومألا كلت نم ةيلاخلا ىرحألا ةلوبقملا

 :هعاونأ -

 :انهروشأ «عاونأ نئارقلاب فتحا ربخلا

 هب تفتحا دقف رتاوتلا دح غلبي مل امم امهيحيحص يق ناخيشلا هحرحأ ام -أ

 :اهنم «نئارق

 )١١١١(. ثيدحلا مقر 45١ 6470/8 :ءاسنلا روهم يف ءاج ام باب «حاكنلا باوبأ يذمرتلا ''



 ثيدحلا فلتخمو مكحملا 4۷ ...هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 .نأشلا اذه يف امهتلالح ١-

 .اهريغ ىلع حيحصلا زييمت يق امهمدقت -۲

2Fنم ملعلا ةدافإ يف ىوقأ هدحو ىقلتلا اذهو «لوبقلاب امهيباتكل ءاملعلا ولت  

 .رتاوتلا نع ةرصاقلا قرطلا ةرثك درج

 .للعلاو ةاورلا فشعض نم اهلك ةملاس ةنياسم قرط هل تناك اذ! روهشملا بني

 هيوري يذلا ثيدحلاك ءابيرغ نوكي ال ثيح نينقتملا ظافحلا ةمئألاب لسلسملا ربخلا -ج

 كراتشي و «كلام مامإإلا نع يعفاشلا مامإلا هيوريو «يعفاشلا مامإلا ےک دیا مامإلا

 كلذك يعفاشلا مامإإلا كرابشياو «يعفاشلا مامإإلا نع ةياورلا ٤ هريغ نوح مامإلا

 .كلام مامإلا نع ةياورلا يف هريغ

 .نئارقلاب فتحا ربخلا مدق «ةلوبقملا رابحألا

 اجلا دصتقملا

 هب لومعم ريغو هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 مولع عاونأ نم ناعون كلذ نع قثبنيو «هب لومعم ريغو هب لومعم :نيمسق ىلإ لوبقملا ربخلا مسقني
 ."خوسنملاو خسانلا"و "ف رنا : ا و < 2 :امهو غيل

 تثيدحللا فلتخمو وكحملا ¬

 :مكحلا فيرعت - ١



 ثيدحلا فلتخمو مكحما 4۸ ...هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 ^ .هلثم ةضراعم نم ٌمِلَّس يذلا لوبقملا ثيدحلا وه :احالطصا -ب

 ةبسنلاب ادح ةليلق ىهف ةفلتخملا ةضراعتملا ثيداحألا امأو «عونلا اده نم ثيداحألا رثكأو

 .ثيداحألا عومجم

 :كيدشلا اقع یی سال

 ثيداحألا :"ثيدحلا فلتخم"ب دارملاو ؛قافتالا دض فالتخالا نم لعاف مسا وه :ةغل -أ

 .يعملا يف ناّداضتي يأ «ئعملا يف اضعب اهضعب فلاخيو انلصت يلا
 ' .امهنيب عمجلا ناكمإ عم هلثع وا لولا تیوب يفك لطيفا بيب

 يف هضقانيو «ةوقلاو ةبترملا يف هلثم رحخآ ثيدح ءيجي يذلا نسحلا وأ حيحصلا ثيدحلا وه يأ
 .لوبقم لكشب امهيلولدم نيب اوعمجي نأ بقاثلا مهفلاو ملعلا يلوأل نكميو ءارهاظ عملا

 :شاكخملا لاثم ۳

MNEي كرار هوذجا نم ف :ثيدح..عف .ملسم هاور يذلا 9 ةرّيط الو ودع  

 " .يراخبلا امهاور نيذلا دسألا

 ءاملعلا عمج دقو ءاهتبثي يناثلاو ىودعلا يفني لوألا نأل «ضراعتلا امهرهاظ ناحيحص ناثيدح ناذهف

 :ىلي ام هدافمو يرجح نبا ظفاحلا هراتخا ام انه رک ذآ «هددعتم هوجو ىلع ام انعم نيب اوقف وو ءامهنيب

 Ta ہہ اتت يتلا ةشق ت4

 :ط هلوق ليلدب «ةتباث ريغو ةيفنم ىودعلا نإ :لاقي نأ نيثيدحلا نيذه نيب عمجلا ةيفيكو
 1 ê : < “f و ١ . ,i . : "ا

 ةحيحصلا لبإل ںیہ نوكي برجألا ريعبلا نأب هضراع نل هلوقو « ايش ع يبس يدعي 3

 لوألا ىدعأ نمق : ب رجتف اهطلاخيف

 .هب باضي نم ءاضعأ طقاستت عاد وهو «ماذج اب باصملا :موذجا .رويطلاب مؤاشتلا :ة ربط

 .(ها/١ا/) ثيدحلا مقر 4١58/٠١ :بطلا باتك يراخبلا  .قباسلا غجرملا ؟'” .۴۹ :اهحرشو ةبختلا في
7 

 NYY . :بطلا بابك «يرابلا حتف عم يراخبلا 1 وربع هج رحلأو عه 5 :ردقلا تاک يدذمرتلا



 ثيدحلا فلتخمو مكحملا 4 ...هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 موذجلا نم رارفلاب رمألا امأو «لوألا يف هأدتبا امك يناثلا ف ضرملا كلذ أدتبا ىلاعت هللا نأ نعي

 نم هل ءيش لوصح موذحملا كلذ طلاخي يذلا صخشلل قفتي الثل يأ «عئارذلا دس باب نمف

 هل هتطلاخم ببسب ناك كلذ نأ نظيف «ةيفنملا ىودعلاب ال ءادتبا ىلاعت هللا ريدقتب ضرملا كلذ

 يذلا داقتعالا اذه يف عوقولل اعفد ؛ ةا يدعي هيأ «مإلا يف عقيف ىودعلا ةحص دقتعيف

 .مثإلا يف عوقولا ببسي

 ؟نيلوبقم نيضراعتم نيثيدح دجو نم ىلع بجي اذام - ه

 :ةيتآلا لحارملا عبتي نأ هيلع

 .امُب لمعلا بجوو عمجلا َنِّيعت امهنيب عمجلا نكمأ اذإ -أ

 .هوجولا نم هجوب عمدلا نكمي مل اذإ -ب

 .خوسنملا انكر تو «هب انلمعو هانمدق اخسان امهدحأ ملَع نإف ١-

 غلبت يلا حيحترتلا هوجو نم هجوب رخآلا ىلع امهدحأ انححر. كلذ مّلعُي مل نإو ٣

 ححارلاب انلمع مث «رثكأ وأ اهجو نيسمخ

 رهظي يح امي لمعلا نع انفقوت - ردان وهو - رخآلا ىلع امهدحأ ححجرتي مل نإو -۳

 .حجرم انل

 :هل لمكي نمو هتيمهأ -”
 هيف رهو هل لمكي امنِإو «ءاملعلا عيمج هتفرعم ىلإ رطضي ذإ ؛ثيدحلا مولع مهأ نم ملعلا اذه

 مه ءالؤهو «ةقيقدلا ىناعملا ىلع نوصاوغلا نويلوصألاو «هقفلاو ثيدحلا نيب نوعماجلا ةمئألا

 .ردانلا الإ هنم مهيلع لكشي ال نيذلا

 امك «مهرايتخا نسحو مهمهف ةقدو مهتبهوم ترهظ هيفو ءءاملعلا لغش دق ةلدألا ضراعتو

 .ءاملعلا دئاوم ىلع نيلفطتملا ضعب نم هّرامغ ضاع نم مادقأ هيفا كلر



 دع نصنع عم یا ۰ ویس 6 ...هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 :هيف تافنصملا رهشأ ۷

 .هيف فنصو ملكت نم لوأ وهو ‹يعفاشلا مامالل 'ثيدحلا فالتحا" آ

 .يرونيدلا ملسم نب هللا دبع «ةبيتق نبال "ثيدحلا فلتخم ليوأت" -ب

 .ةمالس نب دمحأ رفعج يبأ ؛يواحطلل "راثالا لكشما و

 :خسنلا فيرعت- |

 :هتمو' ٠ لقا و :«هتلازأ نأ لظلا نسمشلا تتنك عو لازال" فايس هل فقل تأ

 .رخآ مكح لإ هلقت وأ خودا لازأ دق خيسانلا نأكف هيف ام تلقت اذإ بانكلا تحسن

 ' .رخأتم هنم مكحب امدقتم هنم امكح عراشلا عفر :احالطصا -ب

 :هيف نيزّربملا رهشأو هتبوعصو هتيمهأ -؟
 مهزجعأو ءاهقفلا ايعا :يرهزلا لاق دقف ءبعص مهم ملع هخوسنم نم ثيدحلا خسان ةفرعم

 .هخوسنم نم ثيدحلا خسان اوفرعي نأ

 لاق «ىلوألا ةقباسلاو ىلوطلا ديلا هيف هل تناك دقف «يعفاشلا مامإلا وه هيف نيزربملا رهشأو

 ام «تطرف :لاق الآ :لاق ؟ىغفاسلا بدك تبت :رصم نم مدق دقو ةراو نبأل .دمحأ مامألا

 .يعفاشلا انسلاج يح هحوسنم نم ثيدحلا خسان الو ءِرَّسفُملا نم لّمجْمل انملع

 ؟خوسنملا نم خسانلا فرعي مب -+

 :رومألا هذه دحأب هخوسنم نم ثيدحلا خسان فرعي

 ةرايز نع مكتيف تنك :ملسم حيحص يف ةَديَرُب تيدحك ی هللا لوسر حيرضتب -أ

 UT ':ةريخألا رگ ايفإفاانغورر ورق ءروبقلا

 .ةروحنب (۳۷) ثيدحلا مقر يحاضألا باتك «ملسم ها ور O VY :ثيدحلا مولع 0



 هخوسنمو ثيدحلا خسان ا 9۱ ...هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 2 هللا لوسر نم نيرمألا ٌرخآ ناك :كد هللا دبع نب رباج لوقك «يباحص لوقب -ب
 .نتسلا باحصأ هج رق ؟9رايلا فيس اع دش رلا كلك

 خست «موجحلاو مجاحلا رطفأ :اعوفرم هذ سوأ نب داّدش ثيدحك «خيرأتلا ةفرعمب -ج

 “يئاص وهو مجتحاو مرحُم وهو مجتحا ٌدتُي يبلا نأ :اه# سابع نبا ثيدحب

 سابع نبا نأو «حتفلا نمز ناك كلذ نأ دادش ثيدح قرط ضعب يف ءاج دقف

 .ع ادولا ةجح يف هبحص

 “.هولتقاف ةعبارلا يف داع نإف «هودلجاف رمخلا برش نم :ثيدحك «عامجإلا ةلالدب -د

 لدي نكلو َحّسنُي الو ُخَّسنَي ال عامجإلاو .هخسن ىلع عامجإلا لد :يوونلا لاق

 .خسان ىلع

 :هيف تافنصملا رهشأ -5

 .يمزاحلا ىسوم نب دمحم ركب يبأل "راثآلا نم خوسنملاو خسانلا يف رابتعالا" -أ

 .دمحأ مامالل خوسنملاو خسانلا" -ب

 .يزوجلا نبال "ةحوسنملا ثيداحألا ديرحت" 3

 ثيدحلا مقر «موضلا باتك دواد وبأ هاور “ )١57(. ثيدحلا مقر «ةراهطلا باتك «دوادوبأ هاور

 باتک ةدواذا وبأ ةاور 9 ۹۳ ۸) تيدنلل يقر ۷8/8 ةءوضلا بانك :يراخبلا هحرخأ 27 موو

 )٤٤۸٤(. ثيدحلا مقر «دودحلا



o۲ 

 دودرملا ربخلا

 فيعضلا :لاوألا دصقملا ©

 دانسإإلا نھ طقس ابسسب دودرملا ا لا ضقملا فى

êيوارلا ف نعط ببسب دودارملا :تلاقلا نضقملا  



 هدر بابسا و د ودر ربخلا

 :هفيرعت - ١

 ىلا لوبقلا طورش نم رثكأ وأ طرش دقفب كلذو «هب ربخملا قدص ححرتي مل يذلا ربخلا وه

 :هدر بابسأو هماسقأ ١-

 ءامسأ ماسقألا كلت نم ريثك ىلع اوقلطأو «ةريثك ماسقأ ىلإ دودرملا ربخلا ءاملعلا مسق دقل

 ."فيعضلا" وه ماع مساب اهوم لب ءامي اصاخ اما اهيلع اوقلطي مل ام اهنمو ءامب ةصاخ

 :امه «نييسيئر نيببس دحأ ىلإ ةلمحلاب عجرت اهنكل «ةريثكف ثيدحلا در بابسأ امأ

 .دانسإلا نم طقس تأ

 .يوارلا يف نعط -ب

 -ىلاعت هللا ءاش نإ - دصاقم ةثالثب اهيلع ملكتأس «ةددعتم عاونأ نيببسلا نيذه نم لك تحتو

 .دودرملا عونل ماعلا مسالا وه دعي يذلا فيعضلا دصقم. ائدتبم

 اا

 :ههي رعت =|

 .يونعملا فعضلا انه هب دارملاو ةيونعمو ىسح فعضلاو «يوقلا دض ؛ةغل ا

 .هطورش نم طرش دقفب «نسحلا ةفص عمجي مل ام وه :احالطصا 3-95

 :هتموظنم يف ينوقيبلا لاق

 رثك ماسقأ وهو فيعضلا وهف رّصق نْسُحلا ةبتر نع اه لكو



 فيعض o4 لوألا دصقملا

 هت وافقت - ٣
 تب

 هلم ۾ «فيعضلا هنمف «حيحصلا توافتي امك هتفحو هتاور فعض ةدش بسحب هفعض توافتيو

 ' ' .عوضوملا هعاونأ رش و ركفملا هنمو ,يهاولا ةنم و عآد حج فيعضلا

 تاسلا ىَهوأ -

 ثحب يف ءاملعلا ركذ دقف «ديناسألا حصأ ركذ نم "حيحصلا' يف مدقت ام ىلع ءانبو

 نم ةريبك ةلمج “يروباسينلا مكاحلا ركذ دقو «"ديناسألا ىهوأ" ب ىمسي ام "فيعضلا'

 نم ةلثمألا ضعب ركذأو «نادلبلاو تاهجلا ضعب وأ ةباحصلا ضعب ىلإ ةبسنلاب "ديناسألا ىهوأ"
 :اهنمف هريغو مك احلا ناك

 دقرف نع يقيقدلا ىسوم نب ةقدص" :هد قيدصلا ركب يبأل ةبسنلاب ديناسألا ىهوأ -أ

 35 وجب ا نع بيطلا ةرم نع يحخبسلا

 ىلغ نع رخز نب هللا ديبع نع بولضملا سيق نب دمحم' :نييعاشلا ديئاسأ ىهوأ ب

 ° ."ةمامأ يأ نع مساقلا نع ديزي نبا

 يلكلا نع لاورم نب دیک ريغصلا ىدا : هيض سابع نب | كاش ىهوأ ےس تيبس

 ةلسلس ال تکا لس هذه : رجح نبا ظفاحلا لاق ٤ "سابع نبا نع حلاص يبأ

] 21 

 يبلا نع ةردره يآ نع يميجهلا ةميمت يبأ نع مرثألا ميكح قيرط نم يذمرتلا هجرخأ ام

 لاق مث دمحم ىلع لزنأ امي رفك دقف انهاك وأ اهربد يف ةأرما وأ اضئاج ىتأ نم :لاق 0

 ةميمت يبأ درع چ رتالا , يح تيدح نم الإ تيدا اذه فرع آل :هجارخنإ دعب يارا

ê 3201105 0 56 هي ]د  E : i۷١. :ثيدحلا مولع ةفرعم ۷١. :ثيدحلا مولع ةفرعم یئ ./65 :عوضولملا ةفرعم «ثيدحلا مولع رظنا ' غ 0 ذه  

 ١81١/١. :يوارلا بيردت رظنا ا لا مولع 9



 فيعض هد لوألا دصقملا

 تلق ”؟ةومانسا لبق نم توا انه مخ ع :لاق مث (ةريره يبأ نع يميحملا

 يف رجح نبا ظفاحلا هنع لاق دقف «ءاملعلا هفعض دقو «مرثألا اميكح هدانسإ يف نأل

 .نْيل هيف :' بيذهتلا بيرقت"

 . كت مسج عيل

 نايب ريغ نم اهديناسأ يف لهاستلاو «ةفيعضلا ثيداحألا ةياور مهريغو ثيدحلا لهآ ٍفنع زو

 :نيطرشب - اهعضو نايب عم الإ اهتياور زوجي ال هنإف ؛ةعوضوملا ثيداحألا فالخب - اهفعض

 .ىلاعت هللا تافصك «دئاقعلاب قلعتت ال نأ .-أ

 .مارحلاو لالحلاب قلعتي امث ةيعرشلا ماكحألا نايب ف نوكت ال نأ -ب

 يور نممو «كلذ هبشأ امو صصقلاو بيهرتلاو بيغرتلاو ظعاوملا لثم يف اهتياور زوحب نعي

 ” .لبنح نب دمحأو يدهم نب نمحرلا دبعو يروثلا نايفس اهتياور يف لهاستلا هنع

 اهنإو ءاذك 6 هللا لوسر لاق :اهيف لقت الف دانسإ ريغ نم اهتيور اذإ كنأ ىلإ هبنتلا يغبنيو

 كلذ ةبسنب مزجت الفل ؛كلذ هبشأ امو ءاذك هنع انغلب وأ ءاذك ك هللا لوسر نع يوُر :لوقت
 :هفعض فرخت تنأو :لوسرلل ثيدحلا

 هب لمعلا بحتسي هنأ ءاملعلا روهمج هيلع يذلاو «فيعضلا ثيدحلاب لمعلا يف ءاملعلا فلتحا

 :يهو رجح نبا ظفاحلا اهحض وأ «ةنااب طورشب نكل «لامعألا لئاضف يق

 .ديدش ريغ قعضلا نوكي نأ أ

 .طايتحالا دقتعي لب هتوبث هب لمعلا دنع دقتعي ال نأ تو

 ددشتلا باب ٠۳۳ :ةيافكلاو ۰۹٩ :ثيدحلا مولع رظنا '' ٤۱۹/۱. :هحرش عم یتا یراق

 مري :فيقملا حتفو 2598/١ :يوارلا بيردت رظنا  .لامعألا لئاضف ق زوحتلاو ماكحألا ثيداحأ يف



 دانسإلا نم طوقس ببسب دودرملا 65 يناثلا دصقملا

 :فيعضلا ةّتظَم ىه ىلا تافنصملا رهشأ -۷

 باکو نايس بالا انافستفلا باك ےک اھا كابر ن نک قولا بلا تأ
 ةفيعض تراص ىلا ثيداحألل ةلثمأ نوركذي اهيفلؤم نإف «يهذلل ' لادتعالا نازيم

 اغ كفعشلا كعلوأ ةياؤر ببس

 للعلاو ليسارملا بتك لثم ؛ةصاخ فيعضلا نم عاونأ يف تفتص ىلا بتكلا -ب

 .نطقرادلل "للعلا باتك"و «دواد يبأل "”ليسارملا باتك ك اهريغو ءجّردملاو

 ناثلا دصمملا

 دانسإلا نم طقس ببسب دودرملا

 :دانسالا ن ظقسلاب دارملا ١-

 ةاورلا ضعي نم ادمغ «رفكأ وأ وار طوقشسي ةانسإلا ةلسلس عاطقنا داتسالا نم طقسلاب دارم

 .ايفخ وأ ارهاظ اطوقس «هئانثأ نم وأ هرخآ نم وأ دنسلا لوأ نم «دمع ريغ نع وأ

 : طققسلا عاونأ -

 :امه «نيعون ىلإ هئافحو هروهظ بسحب دانسإلا نم طقسلا عونتي

 نم مهريغو ةمئألا هتفرعم يف كرتشي طقسلا نم عونلا اذهو :رهاظ طقم -أ

 يوارلا نيب يقالتلا مدع نم طقسلا اذه فرعيو «ثيدحلا مولعب نيلغتشملا

 هل تسيلو - هب عمتجي مل هنكل هرصع كردأ وأ «هرصع كردي مل هنأل امإ «هخيشو

 خيرات ةفرعم ىلإ ديناسألا يف ثحابلا جاتي كلذل - ةداجو الو ةزاجإ هنم
 .كلذ ريغو مهلاحتراو مهبلط تاقوأو متايفوو مهديلاوم نايب نمضتي هنأل ؛ةاورلا

 ةياور ترحأ :انايحأ خيشلا لوقي نأك «هب قتلي مل خيش نم اهيلع يوارلا لصحي دقو «ةياورلاب نذإلا :ةزاجإ
 ي وريف هطح فرعي خويشلا نم خيشل اباتك يوارلا د نأ واولا رسب -_ ةداجولاو .يبامز لهأل ناعومسم

 .ءادألا غيصو لمحتلا قرط باب يف ةداجولاو ةزاجإلا ثحب ليصفت قأيسو ‹«خيشلا نع باتكلا كلذ يف ام



 قلعملا 0 .o۷ a رهاظلا طقسل | ع اونأ

 وأ طقسلا ناكم بسحب ءامسأ ةعبرأب رهاظلا طقسلا ةيمست ىلع ثيدحلا ءاملع حلطصا دقو

 :يه ءامسألا هذهو ءاوطقسأ نيذلا ةاورلا ددع

 للعو ثيدحلا قرط ىلع نوعلطملا قاذحلا ةمثألا الإ هكر دي ال اذهو :ىِفَح طقس -ب

 :امهو «ناتيمست هلو «ديناسألا

 ا ب
 .يفخلا لّسْرْلا ١-

 .يلاوتلا ىلع ةلصفم ةتسلا تايمسملا هذه ثحب كيلإو

 رهاظلا طقسلا عاونأ -أ

 قلعملا - ١

 :هميرعت - ١

 اقل لجو هب هطيوو هان يأ :یقلاب نقلل نا نح لرقم سا ىبع هل -آ

 ةهجلا نم هعاطقناو ىطقف ايلعلا ةهجللا نم هلاصتا ببسب اقلعم دنسلا اذه يم” و

 .هوحنو فقسلاب قلعملا ءيشلاك راصف «ايندلا

 “”.نلاوتلا ىلع رثكأف وار ةدانسإ اد نهد ام :اح الطصا ی

 4 تيدا مولع



 قلعملا o۸ رهاظلا طقسلا ع اونأ

ev Îتف عتلا ٣ اا  
 تق ي

 e دنسلا لوأ ىمسيو «فلؤملا خيش وهو ءانتهج نم يذلا ندألا هفرط وه دنسلا ًادبمو

 .هب ثيدحلا ةءارق أدبن اننأل ؛دنسلا أدبم يمسو

 .هر هص وي -

 .اذك :#ك هللا لوسر لاق :الثم لاقي مث دانسإلا عيمج فذحي نأ -أ

 57 .يعباتلاو يباحصلا الإ وأ «ياحصلا الإ دانسإلا لك فذحي نأ اههتنفاو بف

 :هلاثم - 5

 2 يبلا ىطغ :ىسوح وبأ لاقو" غلا جن دج اه باپ ھاشم ق يراها تحرس ا

 الإ هدانسإ عيمج فذح يراخبلا نأل ؛قلعم ثيدح اذهف ' نامثع لحد نيح هيتبكر

 هنت يرعشالا یسوم وبأ وهو يباحصلا

 ا س )و

 فذحم كلذو ءدنسلا لاصتا وهو «لوبقلا طورش نم اظرش دقف هنأل ؛دودرم قلعملا ثيدحلا

 .ف وذحا يوارلا كللذ لاحب انملع مدع عم هدانسإ نم رثكأ وأ وار

 :نيحيحصلا ف تاقلعملا کھ د |

 يف قلعملا دجو نإ نكل ءاقلطم قلعملا ثيدحلل وه - دودرم قلعملا نأ وهو - مكحلا اذه

 "16 حيح هلا نوف ك انب رم لق «صاحخ ہکح هل اذهف 3 نيحيبحصل ۴ اک - هعحض َتَم رتل باتك

 :نأ وهو ءانه هب ريكذتلاب سأب الو
 نع هتحصب مكح وهف "حو و "1 :E :مزجلا یک ركذ 8 _ًأ

 .هيلإ فاضملا

 امم هتحصب موكحملا وه ام" يهو e۹ :ةرقفلا قن 8/9 :ةالضلا تانك N "9 وب :ةخنلا حرش 9

 "؟ناحخيشلا هاور



 لسرملا ۹ رهاظلا طقسلا ع اونأ

 مكح هيف سيلف "يک و "ذو "ليق" :E :ضيرمتلا ةت 25 امو 8

 هيف سيل نكل «فيعضلاو نيسحلاو حيحصلا هيف لب «هيلإ فاضملا نع هتحصب

 حيحصلا ةفرعم قيرطو ' 'ءحيحصلاب ىمسملا باتكلا ق هدوحجول ؛هاو ثيدح

 ت قيلي امم. هيلع مكحلاو «ثيدحلا اذه دانسإ رع ثتجعنلا وه ةريغ نم

 لّسْرَملا -١؟

 هديقي لو دانسإلا َقَلَطَأ لسرملا نأكف ؛قلطأ نعم. "لسرأ" نم لوعفم مسا وه :ةغل -أ

 .فورعم واب

 "7 .يعباتلا دعب نم ةدانسإ رخخأ نم طقس ام وه :احالطصا کف

 وه يعباتلا دعب يذلاو يعباتلا دعب يذلا يوارلا هدانسإ نم طقس يذلا ثيدحلا وه يأ

 .يباحصلا هيف يذلا هفرط وه دانسإلا رخآو «يباحصلا

 :هتروص -۳

 لعف وأ ءاذك 4 هللا لوسر لاق :- اريبك وأ اريغص ناك ءاوس - يعباتلا لوقي نأ هتروصو
 .نيثدحما دنع لسرملا ةروص هذهو ءاذك تضعي دقو ءاذك

 :هلاثم -8

 انثدح عفار نب دمحم نثدح" :لاق "عويبلا باتك" يف هحيحص يف ملسم هحرحأ ام

 نع ىف ك هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع لّيقَع نع ثيللا انثدح نيجح

 :ةلصتملا اهديناسأ اوركذو ؛"يراخبلا حيحص" يف لا تاقلعملا يف ءاملعلا ثحب دق '' .54 :ثيدحلا مولع" '
 وش :يعباتلاو cE :رظنلا ةهزن : . قيلعتلا يلق قارس بايك 5 رجح نبا ظفاحلا وه كلذ عمج نم نسحأو



 لسرلا 1٠ رهاظلا طقسلا ع اونأ

 املا عيب

 هنيب ةطساولا ركذي نأ نودب 26 ىلا نخ تيدخلا اذه قدور هريبك يعبات بسلا قربا لييقسف

 اذه لاو .«يغياتلا دعي نم. وهو هه .تيدنللا اذه داتسإ نس طقسا قفا هكا يلا نيو
 .الثم يعباتك هريغ هعم طقس دق نوكي نأ لمتحيو «يباحصلا طقس دق نوكي نأ طقسلا

 :نييلوصألاو ءاهقفلا دنع لسرملا -ه

 نم معأف نييلوصألاو ءاهقفلا دنع لسرملا امأ «نيثدحملا دنع لسرملا وه لسرملا ةروص نم هتركذ ام

 .اضيأ بيطخلا بهذم اذهو «هعاطقنا ناك هحو يأ ىلع لسرم عطقنم لك نأ مهدنعف «كلذ

 ا ع -5

 كاسا لاصتا وهو «لوبقملا طل ةرش نم اطرش هدقفل ؛دودرم لفقيعِض لصألا 8 لسرملا

 لاحلا هذه يفو «يباحص ريغ فوذحلا نوكي نأ لامتحال ؛فوذحملا يوارلا لاحب لهجللو

 .افيعض نوكي نأ لمتحي

 نم عونلا اله نأ ؛ هب جاجتحالاو لسرملا مكح ف اوفلتحا مهريعو دا نم ءاملعلا نكل

 ءايباحص نوكي ام ابلاغ هنم طقاسلا نأل ؛دنسلا يف رخآ عاطقنا ّيأ نع فلتخي عاطقنالا

 .مهتفرعم مدع رضي ال «لودع مهلك ةباحصلاو

 : يه «لاوقأ ةثالث لسرملا يف ءاملعلا لاوقأ لمجمو

 ءءاهقفلاو لوضألا تاسقا نم تک و ا روهمج اتو اذه و «دودرم فيعض 5

 .ناحض ريغ نوكي نأ لامتحال ؛فوذحلا يوارلا لاخب لهجلا وه ءالؤه ةجحو

 - هنع روهشملا يف دمحأو كلامو ةفينخ يبأ - ةثالثلا ةمئألا دنع اذهو «هب جّتحي حيحص توي

 نأ مهتجحو «ةقث نع الإ لسري الو ةقث لسرملا نوكي نأ طرشب «ءاملعلا نم ةفئاطو

 :ةقث نم هعفم اذإ الإ ب هللا لوسر لاق :لوقي نأ لحتسي ال ةقثلا يعباتلا

 ٠ ' ثيدحلا مقر ء7١١//57 :ايارعلا يف رمتلاب بطرلا عيب ميرحتلا باب «ع ويبلا باتك «ملسم )535(.



 لسرملا "1 رهاظلا طقسلا ع اونأ

 هذهو ءملعلا لهأ ضعبو ىعفاشلا دنع اذهو «طورشب ّحِصَي يأ طورشب هلوبق -ج

 هذه كيلإو «لّسرملا ثيدحلا يف دحاوو «لسرملا يوارلا يف ةثالث :ةعبرأ طورشلا

 :لورشلا

 .نيعباتلا رابك نم لسرملا نوكي نأ ١-

 .هفذح يذلا يوارلا مسا نع لئس اذإ يأ ةقث ىّمَس هنع لسرأ نم ىمَس اذإو -؟

 .ةقث صخش مسا رك ذي هنإف

 مات طباض لسرملا يوارلا نأ يأ هوفلاخي مل نونومأملا ظافحلا هكراش اذإو ٣-

 .هتياور ىلع هنوقفاوي ةاورلا هك راش اذإ ثيحب طبضلا

 :يلي امث دحاو ةثالثلا طورشلا هذه ىلإ مضني نأو - 4

 .ادتسم رخآ هجو نم ثيدحلا ىوري نأ -أ

 لاجر ريغ نع ملعلا ذحأ نم هلسرأ الّسرم رخآ هجو نم ىوُري وأ -ب

 :لوأآلا لسرملا

 .يباحص لوق َقفاوي وأ -ج

 “.ملعلا لهأ رثكأ هاضتقع. يتفي وأ -د

 امهضراع ول «ناحيحص امهأو هَدَّضَع امو لّسرملا ٍجَرْخم ةحص نيبت طورشلا هذه تققحت اذإف

 .امهنيب عمجلا رذعت اذإ قرطلا ددعتب هيلع امهانحجر دحاو قيرط نم حيحص

 ةقباسلا ةثالثلا طورشلا ىلإ اهنم دحاو مضني نأ يغبني يلا رومألا هذه حيضوت نكميو اذه
 : يلي ام

 حيحص = دنسم ثيدح + لسرم ثيدح تأ

 خده ليست تح + سوق كتيدح دی

 451١. :يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا رظنا '



 اضعملا < رهاظلا طقسل ١ ع اونأ

 حيحص = يباحص لوق + لسرم ثيدح -ج

 حيحص = ءاملعلا رثكأ ىوتف + لسرم ثيدح -د

 : يباحصلا لسرم تعا

 هنس رغصل امإ «هدهاشي وأ هعمسي ملو «هلعف وأ 5 لوسرلا لوق نع يباحصلا هب ربخأ ام وه

 نباو سابع نباك ةباحصلا راغصل ةريثك ةيداجا عونلا اذه نمو «هبايغ وأ هااسإ خات وأ

 .امهريغو ريبزلا

 : ىباحصلا لضرب مكح تعا

 نع ةباحصلا ةياور نأل «هب جتحم حيحص هنأ روهمجلا هب عطق يذلا روهشملا حيحصلا لوقلا

 ملأ لصالاف كفي هللا لوسر لاق ؛اولاقو ارتي لل اذإف اهرب مهنع اوور اذإو (ةردام: نيعباتلا

 .مدقت امك «رضي ال يباحصلا فذحو ءرخآ يباحص نم اهوعم“

 .دودرم فيعض لوقلا اذهو «مكحلا يف هريغ لسرمك يباحصلا لسرم نإ :ليقو

 :هيف تافنضملا ريهشأ 5

 :ةواذ ىلأل "ليسارملا" أ

 .متاح يبأ نبال "ليسارمل" -ب

 .١١ يئالعلل "ليسارملا ماكحأل ليصحتلا عماج" -ج
 ا

 ا

 هي رعت =

 .ةايعأ وعملا "هةلضعأ" نه ل وعفم مسا :ةغل تأ

eدلو ‹«يئالعلا يدلكيك نب ليلخ كيعس وبأ نيدلا ج الص یققحا ظفاحلا وه يئالعلاو اک :ةفرطتسملا ةلاسرلا  

 .ها/"١ ةنس سدقلا يف فوتو هه ٦۹ 4 ةنس قشمدب



 لضعملا ۴ رهاظلا طقسلا ع اونأ

 2" .ىلاوتلا ىلع رثكأف نانثا هدانسإ نم طقس ام :احالطصا -ب

 :هلاثم -؟

 ةريره ابأ نأ هغلب هنأ كلام نع ىّبْعَقلا ىلإ هدنسب "ثيدحلا مولع ةفرعم" يف مكاحلا هاور ام

 م لإ لقا نم فلكي الو تووپ ر ر ی ل لا 28 كلا لوسر لاق علاق

 "'."أطوملا" يف اذكه هلضعأ «كلام نع لّضعم اذه :مكاحلا لاق «قيطي

 طقس هنأ انفرع دقو «ةريره يبأو كلام نيب نايلاوتم نانثا هنم طقس هنأل ؛لضعم ثيدحلا اذهف

 نع نالجع نب دمحم نع كلام نع :اذكه أطوملا جراخ ثيدحلا ةياور نم نايلاوتم نانثا هنم

 0 رر غ يبأ 5 ا

 ءدزي ب باق

 نم نيفوذحملا ةرثكل كلذو “عطقنملاو لسرملا نم الاح أوسأ وهو «فيعض ثيدح لضعملا

 .ءاملعلا عامجإب لضعملا ىلع مكحلا اذهو «دانسإلا

 :قلعملا روص ضعب عم هعامتجا - 5

 .هجو نم اصوصخ و امومع قلعملا نيبو لضعملا نيب نإ

 :يهو «ةدحاو ةروص يف قلعملا عم لضعملا عمتجيف -أ

 .دحاو نآ يف قلعمو لضعم وهف ؛نايلاوتم نايوار ةدانسإ أدبه نم فذح اذإ

 :نيتروصا يف هقرافيو يب

 .قلعم. سيلو ءلضعم وهف نايلاوتم نايوار دانسإلا طسو نم فذح اذإ ١-

 .لضعع. سيلو «قلعم وهف طقف وار دانسإلا أدبم نم فذح اذإ -؟

 ٤۷. :ىباسلا ردصملا "7 45 :تيدحلا مولع ةفرعم ٤£ :ةبحتلاو «ة9 :تيدخلا مولع
 .١/59:6:بيردتلاو 25١ :ةيافكلا رظنا أ



 عطنا 4 رهاظلا طقسلا عاونأ

 :لضعملا ناظم نم - هج

 :لسرملاو عطقنملاو لضعملا ناظم نم :'”يطويسلا لاق
 چ ی لأ

8 
 عطقنملا س

 :هنقي رعت - ١

 .لاصتالا دض ؛"عاطقنالا" نم لعاف مسا وه :ةغل -أ

 هعاطقنا ناك هجو ّيأ ىلع هدانسإ لصتي ملام :احالطصا -ب

 :فيرعتلا حرش -۲

 نم وأ دانسإإلا اپ عاطقنالا ناک ءاوس «ناک ناكم ّيأ نم عطقنا دانسإ لك نأ يعي

 حلطصملا ءاملع نكل ؛لضعملاو قلعملاو لسرملا - اذه ىلع - هيف لخديف «هطسو نم وأ هرخخآ
 ناك كلذكو «لضعملا وأ قلعملا وأ لسرملا ةروص هيلع قبطنت ملام عطقنملا اوصخ نيرحأتما
 نود ْنَم ةياور يف لمعتسي ام رثكأو :يوونلا لاق كلذلو «بلاغلا يف نيمدقتملا لامعتسا

 “.رمع نبا نع كلامك «يباحصلا نع يعباتلا
 :ثيدحلا لهأ نم نيرخأتملا دنع عطقنملا -'

 لكل ماع مسا عطقنملا نأكف «لضعملا وأ قلعملا وأ لسرملا مسا هلمشي ال امن هدانسإ لصتي م ام وه
 فذح وأ «دانسإلا لوأ فذح :ىهو ؛عاطقنالا روص نم اثالث اروص ادع ام دنسلا يف عاطقنا

 رجح نبا ظفاحلا هيلع ىشم يذلا وه اذهو «ناك ناكم يأ نم نييلاوتم نينثا فذح وأ هرخآ

 ا ةبخنلا يف

 ۰ ۷/١ :عطقنملا :رشاعلا عونلا «بيردتلا عم بيرقتلا '' ااا :وارلا بيركت 0

 .414 :هل اهحرشو ةبحنلا 9 .؟ ءىمل١ :بيردتلا عم بيرقتلا



 سلدملا 1٥ يفخلا طقسلا ع اونأ

 ءدحاو ناكم نم رثكأ يق نوكي دقو ءدانسإلا نم دحاو ناكم يف عاطقنالا نوكي دق هنإ مث

 .الثم ةثالث وأ نيناكم يف عاطقنالا نوكي نأك

 :هلاثم - 5

 نإ :اعوفرم ةفيذُح نع عيثي نب ديز نع قاحسإ يبأ نع يروثلا نع قازرلادبع هاور ام

 (7.نيمأ يوقف ... ركبابأ اهومتيلو

 ؛قاحسإ يبأو يروثلا نيب نم طقس كيرش' وهو ؛هطسو نم لحجر دانسإلا اذه نم طقس دقف

 هعمس كيرشو .ءكيرش نم هعمس امنإو «ةرشابم قاحسإ يبأ نم ثيدحلا عمسي مل يروثلا نأ ذإ

 .قاحسإ يبأ نم

 .عطقنم وهف ‹«لضعللا الو قلعملا الو لسرملا مسا هيلع قبطني ال عاطقنالا اذهف

 :همكح -ه

 لهجللو «دنسلا لاصتا وهو «لوبقلا طورش نم اطرش هدقفل ؛ءاملعلا عامجإب فيعض عطقنملا

 يفخلا طقسلا عاونأ -ب

 اولا تا

 : يادقلا :فيرعت 1١-

 نك ةيلسلا بيع ةام# :ةقللا ن سيلتنلاو 2”سيلننلا" نم لرعفف ىسا نلدللا ةةغل لأ

 (”سوماقلا ف امك مالظلا طالتغا وأ ةملظلا وغو ؛سلدلا نم قتشم سيلدتلا لصأو ؛يرتشملا

 ةا يدنا راصف «هرمأ ملظأ ثيدحلا ىلع فقاولا ىلع هتيطغتل نيلدعلا اف

 رظنا «هانعع. "طسوألا" يف ناربطلاو رازبلاو دمحأ هجرخأو ؛85 :"ثيدحلا مولع ةفرعم" يف مكاحلا هجرخأ ('
 ۲۲٤/۲. :سوماقلا ۱۷٦/١.  :دئاوزلا عمجم



 سلدملا ٠ ا 1 ٠ يفخلا طقسلا عاونأ

 7 .هرهاظل 5 و ىدانسإإلا 5 بيع ءافحخإ :احالطصا ابا

 هخيش سّلدملا طقسيف «دنسلا يف عاطقنالا وهو ءدانسإلا يف يذلا بيعلا سّلدملا رتسي نأ يأ

 مهوي نأب دانسإلا رهاظ نّسحيو «طاقسإلا اذه ءافحإ يف لاتحيو «هخيش خيش نع يوريو

 .هيف طقس ال لصتم هنأب هاري يذلا

 :سيلدتلا ماسقأ -

 .خويشلا سيلدتو ءدانسإلا سيلدت :امه «نايسيئر نامسق سيلدتلل

 :دانساإلا قتسيلدت -- 5

 - اهقدأو اهحصأ راتخأسو «ةفلتخم تافيرعتب سيلدتلا نم عونلا اذه ثيدحلا ءاملع فرع دقل

 اذهو «ناطقلا نب نسحلا يبأو رازبلا ورمع نب دمحأ يبأ نيمامإلا فيرعت وهو - يرظن يف
 : وه فيرعتلا

 هنأ رك ذي نأ ريغ نم هنم عمسي م ام هنم عمس دق نمع يوارلا يوري نأ :هفيرعت -

 وللا -
 , تائه كعرت#

 خيش نع يوارلا يوري نأ دانسإلا سيلدت 8 فيرعتلا اذه ئيعمو :فيرعتلا حرش 7

 5 «هنم هعمسي مل هسلد يذلا ثيدحلا اذه نكل «ثيداحألا ضعب هنم عمس دق

 لمتحم ظفلب لوألا خيشلا نع هيوريو خيشلا كلذ طِقسُيف «هنع رخآ خيش نم هعم

 حرضي ال نکل هيه هج هيأ هريغ مه ويل ؛" نع" وأ "لاق تحك ةريغ و عامسلل

 اباذك ريضي ال تح
 11 م iı ا 1

 تعض :لوقي الف ءثي ج هناب تعفس" :لوقي الف «ثيدحلا اذه هنم عمم هنأب قدح و

 .ريسي فرصتب ناطقلا نب



 لدم لا ۷ يفخلا طقسلا ع اونأ

 فيرعتلل هركذ دعب ناطقلا نب نسحلا ويأ لاق :يفخلا لاسرإلا نيبو هنيب قرفلا -ج
 «هنم عمسي' مل نمع هتياور لاسرإلا نأ وه لاسرإلا نيبو هنيب قرفلاو :قباسلا

 ةغمسي مل اعيش خيش نع يوري ايف الاسرإ لسرملاو سّلدملا نم الك نأ كلذ حاضيإو
 ثيداحأ خيشلا كلذ نم عم دق سلدملا نكل «هريغو عامسلا لمتحي ظفلب هنم

 ءادبأ خيشلا كلذ نم عمسي مل ايفح الاسرإ لسرملا نأ نيح ىلع ءاهسلد ىلا ريغ

 .هيقل وأ هرصاع هنكل اهريغ الو اهلسرأ ىلا ثيداحألا ال

 نع :ةنييع نبا انل لاق :لاق مرشح نب يلع ىلإ هدنسب ا” مكاحلا هج رح ام :هلاثم -د

 ئثدح «يرهزلا نم هعمس نم الو ءال :لاقف ؟يرهزلا نم هتعمس :هل ليقف «يرهزلا

 نيبو هنيب نينثا ةنييع نبا طقسأ لاثملا اذه يفف «يرهزلا نع رَّمْعَم نع قازرلا دبع

 .يرهزلا

 :ةيوستلا سيلدت -ه

 .ةاتسالا سيات عاونأ نم عون ةقيقحلا يف وه سيلدتلا نم عونلا اذه

 .رخآلا امهدحأ يقل نيتقث نيب فيعض وار طاقسإ مث «هخيش نع يوارلا ةياور وه :هفيرعت -أ

 فيعض نع هيوري ةقثلا كلذو «ةقث خيش نع اثيدح يوارلا يوري نأ :كلذ ةروصو

 نم ثيدحلا عم يذلا سلدلا نيف «رحألا امههرحأ يقل دق ناتقثلا نوكيو عةقث نع

 ةقثلا نع ةقثلا هخيش نع دانسإلا لعجيو «دنسلا يف يذلا فيعضلا طقَسُيف «لوألا ةقثلا

 .تاقث هلك دانسإلا يوّسْيف ءلمتحم ظفلب نالا

 ‹سيلدتلاب افورعم نوكي ال دق لوألا ةقثلا نأل ؛سيلدتلا عاونأ رش سيلدتلا نم عونلا اذهو

 هيفو «ةحصلاب هل مكحيف رخآ ةقث نع هاور دق ةيوستلا دعب كلذك دنسلا ىلع فقاولا هدجيو

 .ديدش رورع

 ١ ةةيدلا راع ةف ق



 سلدملا ٦۸ يفخلا طقسلا ع اونأ

 | مح رش -
 7 يااا

 لل

 :امهلعفي ناك نم رهشأ -ب

 هيك ىلع اهنم نکف قفل تسي ہیک ثيداحأ رهت وبأ لاق هديلولا نب يتب ١-
 .ملسم نب ديلولا ل

5 1 2 0 E 1 نع يللا دوا نم 1 OT 

 يذلا ثيدحلا ركذو - يبآ تعم :لاق للعلا يق متاح يبأ نبا هاور ام :هلاثم -ج

 نبا نع عفان نع يدسألا بهو وبأ نثدح :ةيقب نع هيوهار نب قاحسإ هاور

 اذه :يبأ لاق -"هيأر اقم نخ رل ءالسإ اودمحت ال" :ثيدح ایک رمع

 نع (ةقث) ورمع نب هللا ديبع ثيدحلا اذه ىور «همهفي نم لق رمأ هل ثيدحلا

 0 يبلا نع رخ رمع نبا نع (ةقث) عفان نع (فيعض) ةورف يآ نب قاحسإ

 ؛دسأ نبا ىلإ هبسنو ةيقب هانكف «يدسأ وهو «بهو وبأ هتينك ورمع نب هللا ديبعو

 "”.هل ىذه ال ةورف يأ نب قاحسإ كرت اذإ ىح «هل نطفي ال يك

 وأ هنکي وأ هيّمَسُيف ءهنم هعم ائيدح خيش نع يوارلا يوري نا وه :هشي رعت ك

 چ و ےہ ع رل س ۴۳

 '.فّرعي ال يك ؛هب فرعی ال ام هفصي وأ هسي

 هللا دبع يأ ني هللا كبغ انثانح :ءارقلا ةمئأ دحأ دهاتج نب ركب ىأ لوق :هلافه ب

 تے

 ےن

 ق فادح الو طاقسإ دحوي ال نعي «هنم هعم" اثيدح خيش نع سلدملا ي وارلا يوري لا يا

 :نوكي نأ كلذ حيضوتو

 .355 :ثيدحلا مولع ٠٠٠/١. :بيردتلاو غ١/135.0 :يقارعلل ةيفلألا حرش 27 7/١*8. :لادتعالا نازيم '



 سلدملا 18 يفخلا طقسلا ع اونأ
 .ناحطلا دمحأ نب دومح خيشلا بسا ١=

 .ناحطلا هتبسل و ا

 ءاضيب هني نأ ةتافضا نمو 4

 :ئثدح لوقا للا نايف

 كجا نيا حل

 ليهس وبأ وأ -۲

 يبلحلا دومحم وأ =۴

 ءاضيبلا ةيحللا وذ وأ -#

 :هنأل كلذو «خيشلا ىلع قبطنت رومألا هذهف

 .ةقيقح دمحأ نبا وه مسالل ةبسنلاب ١-

 .هئانبأ نم نبا اليهس نأل ؛ليهس وبأ وهف ةينكلل ةبسنلابو -۲

 .بلخ ةتيدم نم ةنأل ؛يبلح وهف ةبسنلل ةبسنلابو -'

 .ةقيقح ءاضيب ةيحل وذ وهف هتفصل ةبسنلابو -4

 مسال سيلدتلاو ءافحإلا نم عون اهي هتيمستف ؛ءامسألا هذي سانلا نيب فرعي ال خيشلا نكلو

 دوجول كلذو «فرعي ال يك ؛هب هفرعي ال ام. هفصي سّلدملا هديري يذلا وه اذهو «خيشلا

 .كلذ ريغ وأ نسرغص وأ فعضك هيف بيع

 :نسيلدتلا ملك حرا

 ههل امذ مهدشأ نم ةبعش ناكو ءاملعلا رثكأ هّمذ ءادج هوركمف دانسإلا سيلدت امأ -أ

 ."بذكلا وخأ سيلدتلا" :اهنم ءالاوقأ هيف لاقف



 سلدملا ۷۰ يفخلا طقسلا عاونأ

 َدَمَعَت نميف حداق هنإ :يقارعلا لاق نح «هنم ةهارك دنشأ وهف ةيوسنلا سيلدت اهأو تب

 .هلعف

 طقسي مل سلدملا نأل ؛دانسإلا سيلدت نما فخأ هتهاركف خويشلا سيلدت امأو -ج

 «عماسلا ىلع هتفرعم قيرط ريعوتو «هنع يورملا عييضت ببسب ةهاركلا امنإو ءادحأ
 .هيلع لماحلا ضرغلا بسحب هتهارك يف لاحلا ضلع و

 :سيلدتلا ىلع ةلماحلا ضارغألا -۹

 :يه «ةعبرأ خويشلا سيلدت ىلع ةلماحلا ضارغألا -أ

 .ةقث ريغ هنوك وأ خيشلا فعض ١-

 اذه دعب اوؤاج ةعامج هنم عامسلا يف بلاطلا كراش ثيحب خيشلا ةافو رخأت ١-

 .بلاطلا

 .هنع يوارلا نم رغضأ نوكي ثيحب خيشلا نس رغص ٣-

 ةروص ىلع هخيش مسا ركذ نم راثكإلا بحي الف «خيشلا نع ةياورلا ةرثك -5

 .ةدحاو

 :يهو «ةسمخ دانسإلا سيلدت ىلع ةلماحلا ضارغألا -ب

 .لاع ةدانسإ نأ سانلا مهوي نأ يأ دانسإأإلا ع ميهوت ١-

 .ريثكلا هنم غمس خيش نع ثيدحلا نم ءيش تاوف ٣=

 .خويشلا سيلدت يف ةروكذملا ىلوألا ةثالثلا ضارغألاو

~N.سلدملا مد باسا : 

 : يهو «ةنالب



 سلدملا ۷1 يفخلا طقسلا عاونأ

 .نلامبحاللا ىلإ فشكلا نع هل ودع بنان

 "”ءايضرم نكي مل هتع سلد يذلا ركذ ول هنأب هملع هو

 اشو تالاف ارا لاو ىلع يضل ةياور رق قوال سقت

 لوقلا اذهو) حرج هسفن سيلدتلا نأل ؛عامسلا نيب نإو اقلطم سلدملا ةياور در -أ

 :(حيحصلا لوقلا وهو ) ليصفتلا ت

 .هثيدح لبق اهوحن وأ "تعم" :لاق نإ يأ «هتياور تلبق عامسلاب حرص نإ ١-

 “لبقي مل اهوحنو "نع" :لاق نإ يأ «ةتياور لبقت مل عامسلاب حرصي مل نإو ١-

 . هثيدح

 ؟سيلدتلا ف رعي 2 بح أ 7

 :امه ؛نيرمأ دحأب سيلدتلا ف رعي

 اع نالا يح اق سدا ع لهما اذ همت قا نايس تأ

 .عبتتلاو ثحبلا نم كلذ هتفرعم ىلع ءانب «نأشلا اذه ةمئأ نم مامإ صن -ب

 :نيسلدملاو سيلدتلا ف تافنصملا رهشأ ١-

 :اهرهشأ :ةريثك ,نيسلدملاو. سيلدتلا فا تافتصم كانه

 ءامسأل نييبتلا" همساو «نيسلدملا ءامسأ ىف دحاو «يدادغبلا بيطخخلل تافنصم ةثالث -أ

 ””.نسيلدتلا عاونأ نم ع ون نايبل امهنم الك درفأ نارخألاو 77: توسلدملا

 .(اضيأ تعبط دقو) رجح نبا ظفاحلل "سيلدتلاب نيفوصوملا بتارع. سيدقتلا لهأ فيرعت" -ج

 ٠١۷. :ةيافكلا 17.851 :ةيافكلا '' .51 :ثيدحلا مولع ۳١۸.  :ةيافكلا عجار ؟')
 ا



 يفخلا لسرملا 1 V۲ يفخلا طقسلا ع اونأ

 “فحلا ]مرسلا <8

 قلطأ لسرملا نأك «قالطإلا نعم "لاسرإلا" نم لوعفم مسا ةغل لسرملا :ةغل -ا

 ءرهاظ ريغ لاسرإلا نم عونلا اذه نأل ؛يلحلا دض :يفخلاو «هلصي ملو دانسإلا

 .فاسبلاب لإ كرسي لق

 عامسلا لمتحي ظفلب هنم عمسي مم اه هريصاع وأ هل هغ ئو نأ :احالطصا -ب

 نايك ا تک هريعغ و

 :هلاثم - 9

 سراح هللا محر :اعوفرم رماع نب ةبقع نع زيزعلا دبع نب رمع قيرط نم هجام نبا هاور ام

 ."فارطألا" يف يزملا لاق امك ةبقع قلي مل رمع نإف ''سرحلا

 یف لاسراإللا فرعي مب -7

 :يهو عةيالت روما دحأب يفخا لاشضراإلا نف رعي

 . ايش هنم عمسي م وأ هنع ثدح نم قلي مل هنأب هسفن نع هرابخإ -ب

 ىور نم نيبو يوارلا اذه نيب صخش ةدايز هيف رخآ هحو نم ثيدحلا ءىحم -ج

 ف كيزملا" عون نم نوكي دق هنأل ؛ءاملعلل فالح هيف ثلاثلا رمألا اذهو «هنع

 , كيناسالا لصتم

- 
 . هةم حح ب

 .عطقنملا مكح OEE ةعاطقنا رهظ اذإف .عطقنملا عون نم هن ؛ فيعض وه

 .ناطقلا نب نسحلا يبأل "ماهيإلاو مهولا نايب" نع القن ١80/١ :هل يقارعلا ةيفلأ حرش ١
 ۲۷٦۹. :تيدحلا مقر ۲ هت[ :داهجلا تا ءدحاو 5 0



 ننؤملاو نعنعملا A ا عطقنملا ثيدحلا تاقحلم

 :هيف تافنصملا رهشأ - ه

 .يدادغبلا بيطخلل "ليسارملا مهبل ليصفتلا باثك"

 عطقنملا ثيدحلا تاقحلم

 ننؤملاو نعنع
 :كيهملا اا

 نعنعملا ناك امل نكل «دانسإلا نم طقّس اهدر ببس ىلا ةتسلا دودرملا عاونأ تهتنا دقل

 دودرملا عاونأب امهقاحلإ تيأر اذل ؛؟لصتملا وأ عطقنملا عون نم امه له ءامهيف افلتخم ننؤملاو

 .دانسإلا نم طقس ببسب

 !نعنعملا بقي رعت حا

 2 نک لاف نرسم یا ترج مسا فعلا ھا ل
 '7."نالف نع نالف" :يوارلا لوق :احالطصا -ب

 :هلاثم -۳

 نع نايفس انثدح ماشه نب ةيواعم انثدح ةبيش يأ نب نامثع انثدح :لاق هجام نبا هاور ام

 ليلا نإ ف هللا لور لاق :تلاقإ' ة شقاع نع ةع نس ةورع حي قامت دع دير ني ةفاسلا

 '".فوفصلا نماّيَم ىلع نولصي هتكئالمو

 ؟عطقتنملا وأ لصتملا نم وه له - 4

 :نيلوق ىلع هيف ءاملعلا فلتخا

 .دمتعم ريغ لوقلا اذهو «هلاصتا نيبتي نح عطقنم هنإ :ليق -أ

 .هظفلب .١ ١ .ه :ثيدحلا مقر eT 1 :اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك عهجام يا ١". :ثيدحلا مولع 53



 ننؤملاو نعنعملا ظ /١ 4 ظ عطقنملا ثيدحلا تاقحلم

 هقفلاو ثيدحلا باحصأ نم ريهامجلا هلاقو «لمعلا هيلع يذلا حيحصلا لوقلاو -ب

 ام طارتشا يف اوفلتخاو ءاهنم نيطرش ىلع اوقفتا ءطورشب لصتم هنأ لوصألاو

 ءافتكالا ملسم بهذمو - امهنم دب ال هنأ ىلع اوقفتا ناذللا ناطرشلا امأ ءامهادع

 :امهف - امم

 اسم محلا نوكيا عزا حو

 .هنع َنَعْنَع نع. نعنعملا ءاقل يأ ءاضعب مهضعب ءاقل نكمي نأ -١؟

 :يهف نيقباسلا نيطرشلا ىلع ةدايز اهطارتشا يف اوفلتحا يلا طورشلا امأو

 .نيققحاو ئيدملا نباو يراخبلا لوق وهو :ءاقللا توبث ١-

 .يناعمسلا رفظملا بأ لوق وهو :ةبحصلا لوط -؟

 .ينادلا ورمع يبأ لوق وهو :هنع ةياورلاب هتفرعم -

 :نّنوملا فيرعت -ه

 . نأ هنأ" :لاق يقم راو نم لوعفم مسا :ةغل بأ

1 

 ..لاق انالف نأ نالف انثدح" :يوارلا لوق وه :احالطصا -ب

 ناو

 رف ملا مكح - 5

 .دمتعم ريغ لوقلا اذهو ءهلاصتا نيبتي يح عطقنم وه :ةعامجو دمحأ لاق تأ

 حافسلاو لاضتالا ىلع لربع هقلطمو "عا ےک "نأ" ةيهللا لاقو کپ

 ةروكذملا اهسفن طورشلابو مكحلا يف نعنعملاك ننؤملا نأ يأ «ةمدقتملا طورشلاب



 يوارلا يف نعط ببسب دودرملا Vo ثلاثلا دصقملا

 ثلاثلا دصقملا

 يقوارلا يف نعط ببسي قوذرملا

 :يوارلا يف نعطلاب دارملا ١-
 ةيحان نم وأ «هنيدو هتلادع ةيحان نم هيف ملكتلاو «ناسللاب هحرج يوارلا يف نعطلاب دارملا

 اس اف

 :يوارلا يف نعطلا بابسأ ١-
 .طبضلاب قلعتت ةسمخو ةلادعلاب قلعتت اهنم ةسمخ «ءايشأ ةرشع يوارلا ف نعطلا بابسأ

 :يهف ةلادعلا يف نعطلاب قلعتت ىلا امأ -أ

 .يبذكلا .--5

 .بذكلاب ةمهتلا -؟

 .قسفلا 8

 لا كق

 .(نيعلا ةلاهج يأ) ةلاهحلا -ه

 :يهف طبضلا يف نعطلاب قلعتت يلا امأو -ب
 قا

 .طلغلا شحف ١-

 للا ويس ع

 .ةلففغلا -۴۳

 .ماهوألا ةرثك ٤-

 .تاقثلا ةفلاخم -ه

 دشألا ببسلاب اثدتبم يلاوتلا ىلع بابسألا هذه نم ببس لكب دودرملا ثيدحلا عاونأ ركذأسو

 لیلا وهو «انعط



 عوضوملا دنع

 .عوضوملا ىمسي هتيدحف 286 هللا لوسر ىلع بذكلا وع يوارلا"يف نعظلا ببس ناك اذإ

 هميم - ١

 :ةقبتر طاطخنال ا طخ نا ءيا ن ت مسا وه :ةغل أ

 لا

 عاونأ نم اعون سيلو ءالقتسم امسق هّدعي ءاملعلا ضعبو ءاهحبقأو ةفيعضلا ثيداحألا رش وه

 .ةفيعضلا ثيداحألا

 :هتياور مکح ضا

 ؛ةعضو نايب عم الإ ناک ئعم يأ ف هلاح َمِلَع دحأل هتياور لع إل هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 )2 نييذاكلا دحأ وهف نيك هنآ نعي تیا يع ت نم :وملسم ثتيدحل

 :ثيدحلا ةغايص يف نيعاضولا قرط -

 :ناقيرط ثيدحلا ةغايص يف نيعاضولل

 هيوريو ادانسإ هل عضي 3 «هدنع نم مالكلا 2 عاضولا ئشني ق اما |

 .ادانسإ هل عضيو «مهريغ وأ ءامكحلا ضعبل امالك ذحأي نأ امإو -ب

 ؟ عوضوملا ثيدحلا فرعي فيك -
 :اهتس ءرومأب هداف ق * رظتلا نود نم عوضوملا ثيدحلا فرعي

 ثيدح عضو هنأب ميرم يبأ نب حون ةّمصِع يبأ رارقإك :عضولاب عضاولا رارقإ -أ

 امد سابع نبا نع ةروس ةروس نآرقلا روس لئاضف

 .نظي يأ ريا قعمو 510/١ :يووتلا حري ملسم ةعدقم ۲۷5/١ :يوارلا بيزذت '



 وسلا ش ۷ ٠ يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 رك ديف ءوه هدلوم نع لأسُيَف + خيش نع ُتَّدَحُي ناک :هرارقإ ةلزنم لري ام وأ -ب

 .هدنع الإ ثيدحلا كلذ فرعي الو ءوه هدلوم لبق خيشلا كلذ i نوكت اخيرات

 .تيبلا لهأ لئاضف يف ثيدحلاو ايضفار يوارلا نوكي نأ لثم :يوارلا يف ةنيرق وأ -ج

 افلاخم وأ سحلل افلاخم وأ ظفللا كيكر ثيدحلا نوك لثم :يوُرَملا يف ةنيرق وأ -د

 .نآرقلا حيرصل

 :نيعاضولا فانصأو عضولا يعاود ٦-

 : يلي ام اهزربأ نمف «هعضول عاضولا اوعدت ةريثك عاود ثيدحلا عضول

 نم مهفوخت ثيداحأو «تاريخلا يف سانلا بغرت ثيداحأ عضوب :ىلاعت هللا ىلإ برقتلا -أ

 رش مهو «حالصلاو دهزلا ىلإ نوبستني موق نوعاضولا ءالؤهو «تاركنملا لعف

 بر دبع نب ةّرَسيَم ءالوه نمو مهي ةقث منقاعوضوم :تّلبق سائلا:نألا ؛نيعاضولا

 نم :هبر دبع نب ةرسيمل تلق :لاق يدهم نبا نع ءافعضلا يف نابح نبا ىور دقف
 الا 95 اهتعض و :لاق ؟اذك هلف اذك أرق نم :ثيداحألا هذمب تكج نيأ

 روهظو «ةنتفلا روهظ دعب ةيسايسلا قرفلا بهاذم اميس ال :بهذملل راصتنالا -ب

 ديؤي ام ثيداحألا نم ةقرف لك تعضو دقف «ةعيشلاو جراوخلاك ةيسايسلا قرفلا

 .رفك هيف كش نم «رشبلا ريح يلع :ثيدحك ءاهبهذم

 مالسإلل اوديكُي نأ اوعيطتسي ملا ةقدانزلا نم موق ءالؤهو :مالسإلا يف نعطلا -ج
 هيوشت دصقي كيداحألا نم ةلمح اًوعطوف«عيبخلا قيرطلا اذه.ىلإ اودمعف ءاراهح

 ةقدنزلا يف بولصملا يماشلا ديعس نب دمحم ءالؤه نمو «هيف نعطلاو مالسإلا

 ءاشي نأ الإ يدعب يبن ال نييبنلا متاح انأ :اعوفرم سنأ نع ديمح نع ىّور دقف

 .ةنملاو دمحلا هللو «ثيداحألا هده ا تيدا ةدباهج نيب دقلو ٣ ڈرا

 ." 8/١ اسلا ردصملا نيس :يعوارلا بيوت للا



 عضوب ماكحلا ضعب ىلإ ناميإلا ءافعض ضعب برقت يأ :ماكحلا ىلإ فلزتلا -د

 يعَحتلا ميهاربإ نب ثايغ ةصق لثم «فارحنالا نم ماكحلا هيلع ام بسانت ثيداحأ

 هدنسب قاسف «ماّمحلاب بعلي وهو هيلع لحد نيح «يدهملا نينمؤملا ريمأ عم يفوكلا

 دازف حاَنَج وأ رفاح وأ فح وأ لص يف الإ قبس ال :لاق هنأ 5 يبنلا ىلإ وتلا ىلع

 انأ :لاقو «ماّمحلا حبذب رمأف «كلذ يدهملا فرعف «يدهملا لحأل "حاَنَج وأ" ةملك

 .هدصق سكعب هلماعو فلزتملا عاضولا اذه درطو كلذ ىلع هتلمح

 «سانلا ىلإ ثدحتلاب نوبسكتي نيذلا ناقل ضعبك :قزرلا بلطو بسكنلا

 مهوطعيو سانلا مهيلإ عمتسي يح ةبيجعلاو ةيلسملا صصقلا ضعب نودرويف

 .يئادملا دغم ناک

 خويش نم دحأ دنع دحوت ال يلا ةبيرغلا ثيداحألا داريإب كلذو :ةرهشلا دصق

 ت ق نباك «مهنم هعامس يف بغريف تبرغتسُيل ؛ثيدحلا ديس :نوبلقيق :غةيدحلا

 ©, بیتا دامه و

 :ثيدحلا عض و ق ةّيما كلا الو تا
 عج ل -- ا 2

 بيغرتلا باب ن فيداخحألا عضو زاوج - ةيماركلاب اومس - ةعدتبملا نم ةقرف تمعز

 ادمعتم ىلع بذك نم :ثيدح قرط ضعب يف يور امي كلذ ىلع اولدتساو «طقف بيهرتلاو

 .ثيدحلا ظافح دنع تبثت مل ةدايزلا هذه نكلو «'سانلا لضيل" ةلمج ةدايز نم

 2 ىبنلا نإف ؛فحسلا ةياغ يف لالدتسا اذهو "هيلع ال هل بذكن نحن" :مهضعب لاقو

 .هوجوريل نيباذك ىلإ هعرش جاتحي ال

 .ثيدحلا عضاو

EEكا  



 كورتمل ۷۹ يوارلا يف نعط ببسب دودرلا

 اميس ال ءاهعضو نايب ريغ نم مهريسافت يف ةعوضوم ثيداحأ مهركذ يف نيرسفملا ضعب أطحأ دقل

 :نيرسفملا ءالؤه نمو «ةروس ةروس نآرقلا لئاضف يف بعك نب بأ نع يورملا ثيدحلا

 .يلعثلا 5

 .يدحاولا ب

 .يرشخم رلا ت

 .يواضيبلا -د

 . ناك وشلا تو

 :هيف تافنصملا رهشأ -۹

 هدكل «نفلا اذه يف فنض ام مدقأ نها وهو ةيزوخلا نبال "تاعوضوملا بابك" لا
 .هوبقعتو ءاملعلا هدقتنا اذل ؛عضولاب ثيدحلا ىلع مكحلا يف لهاستم

 يزوجلا نبا باتكل راصتخا وه ‹يطويسلل "ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصملا ئلاللا" -ب

 .يزوجلا نبا اهرك ذي مل تادايزو هيلع بيقعتو

 وهو «ينانكلا قارع نبال "ةعوضوملا ةعينشلا ثيداحألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا ةيزنت

 كو رتملا ۲ ها لا اا دع

 .كورتملا هثيدح يمس - يناثلا ببسلا وهو - بذكلاب ةمهتلا وه يوارلا يف نعطلا ببس ناك اذإ

 دقي رعت 1

 :خرفلا اهنم جرخي نأ دعب ةضيبلا برعلا ىمستو "كرتلا" نم لوعفم مسا :ةغل أ

 .يوونلا الو حالصلا نبا هلبق ركذي ملو «"ةبخنلا" يف رجح نبا ظفاح هركذ عونلا اذه :كورتملا



 ركدملا | «A يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 ":اهنم ةدئاق ال ةكورتم يأ "ةكيرقلا"
 (").بَذكلاب مهتم وار هدانسإ يف يذلا ثيدحلا وه اا تعب

 :امهو «نيرمأ دحأ بذكلاب يوارلا ماما بابسأ -؟

 .ةمولعملا دعاوقلل افلاخم نوكيو «هتهح نم الإ ثيدحلا كلذ ىوري ال نأ -أ

 .قوبتلا ثيدحلا يف بذكلا هنم رهظي مل نكل «يداعلا همالك يف بذكلاب فرعي نأ -ب

 :هلاثم -۳

 ناك :الاق رامعو يلع نع ليفطلا يبأ نع رباح نع يقوكلا فلا نيا خو ورمع ثيدح

 مايأ رحآ رصعلا ةالص عطقيو هةادّعلا ةالص نم ةفرع موي ربكيو ءرجفلا يف تنقي 25 يبلا

 .قيرشتلا

 hu .ثيدحلا كورتم :رمش نب ورمع نع امهريغو ئطقرادلاو يئاسنلا لاق دقو

 “ .رجح نبا ظفاحلا هبتر اذك ءبرطضملا مت

 7و تح <نملا

 غيلاثلا ببسلا وهو د قسفلا وأ ةلفغلا ةرثك وأ .طلغلا شحف يوارلا ق نعطلا بيس ناك اذإ

 .ركنملا ىمسي هثيدحف - سماخلاو عبارلاو

 ؛ةحيحص ةماع صوصن ع ومجج نم ءاملعلا اهطبنتسا ىلا ةماعلا دعاوقلا يه :ةم ولعملا دعاوقلا :ةم ولعملا دعا وقلل

 ."ةمذلا ةءارب لصألا" ةدعاق لثم

 .41/ :رظنلا ةهزن اهحرشو ركفلا ةبخن ١٠/۳.  :سوماقلا رظنا «''
(f4» :بتيرشتلا رظنا 2 وع ا :لادتعالا ناز o/\اهدعب امو 21 :اهح رش ۾ ةبخنلاو . 



 ركدملا ٠ ۸۱ يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 :ةفيرعت - ١

 .رارقإلا دض "راكنإلا" نم لوعفم مسا وه :ةغل -أ

 :امهو «نافيرعت اهرهشأ «ةددعتم تافيرعتب ركنملا ثيدحلا ءاملع فرع :احالطصا -ب

 ةف رهظ وأ هتلفغ ترق وأ هطلغ شق وار هدانسإ يف يذلا ثيدحلا وه ١-

 “.هريغل هبسنو رجح نبا ظفاحلا هركذ فيرعتلا اذهو

 :لاقف هتموظنم يف ينوقيبلا فيرعتلا اذه ىلع ىشمو
 ادرفتلا لمحي ال  هليدعت اذغ وار هب :ةرفلا ركبهو

 .ةقثلا هاور امل افلاخم فيعضلا هاور ام وه - ؟

 ؛لوألا فيرعتلا ىلع ةدايز هيفو «هدمتعاو رجح نبا ظفاحلا هركذ يذلا وه فيرعتلا اذهو

 .ةقثلا هاور ال فيعضلا ا

 :داشلا نيبو ةتيب قرفلا ب

 .هنم ىلوأ وه نمهاور امل افلاخم لوبقملا هاور ام ذاشلا نأ -أ

 .ةقثلا هاور امل افلاخم فيعضلا هاور ام ركنملا نأ -ب

 ركنملاو «لوبقم هيوار ذاشلا ونا ف ناك رتشي < افا اذه نم لعق

 '"!.امهنيب یوس نم لفغ دقو :رجح نبا لاق «فیعض هيوار

 :هلاثم ۳

 دمحم نب ىي رّْيكز يبأ ةياور نم هحام نباو يئاسنلا هاور ام :لوألا فيرعتلل لاثم -أ

 يذلا لدعلا وأ «طبضلا ماتلا لدعلا يأ) نسحلا يوارو حيحصلا يوار لمشي ام انه لوبقملاب دارملا :لوبقملا

 .(هطبض فح

 نيب ىوس دقف «حالصلا نبا اذه هلوقب ٍنعيو 7 :اهحرشو ةبخنلا رظنا ''.417 :اهحرشو ةبخنلا رظنا 9
 .هانعمب. هنإف ؛ذاشلا يف هانركذ ام ىلع نيمسق مسقني ركدملا : لاق ذإ ۸۰ :"ثيدحلا مولع" يف ركعملاو ذاَشلا



 فاورعملا : ۸۲ يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 نإف ؛رمتلاب حلَبلا اولك اعوفرم ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سيق نبا

 (7.ناطيشلا بضغ هلكأ اذإ مدآ نبا

 يف ملسم هل هجرخأ ؛حلاص خيش وهو ريكز وبأ هب درفت «رکنم ثيدح اذه :يئاسنلا لاق

 ( .هدّرفت لمتحي نم غلبم غلبي م ةنأ ريغ ةتناعباخملا

 نع تايزلا بيبح نب بيبح قيرط نم متاح يبأ نبا هاور ام :يناثلا فيرعتلل لاثم -ب

 ءاقأ نم :لاق ٌد5 يبنلا نع سابع نبا نع ثيَرُح نب رازيعلا نع قاحسإ يبأ

 . ةنحلا لخد فيضلا ىّرقو ماضو تيبلا جحو ةاكزلا ىتآو ةالصلا

 ".فورعملا وهو ءافوقوم قاحسإ يبأ نع هاور تاقثلا نم هريغ نأل ؛ركنم وه :متاح وبأ لاق

 : فتبناو چ

 هياور امإ هنأل ؛ادج فيعضلا عاونأ نم ركنملا نأ افنآ نيروكذملا ركنملا يفيرعت نم نيبتي

 هتياور ف فلاخم فيعض هياور امإو «قسفلا وأ ةلفغلا ةرثك وأ طلغلا شحفب فوصوم فيعض

 ركنملا نأ "كورتملا" تح ىف انب رم كلذل ؛ديدش فعض هيف نيمسقلا الك و «ةقثلا ةياورل كلت

 .كورقملا ةبترغ دعب :فقعضلا ةدش يف قأي

 :ةعب ت =

 قرع" نم لوم مسا وه : ةغل أ
'. 

 «ركنملل لباقم عملا اذُّي وهف ”«فيعضلا هاور امل افلاخم ةقثلا هاور ام :احالطصا -ب

 فورعملاو اده كلا ص سک اک كد اعإو ءةوذرملا عاونأ ن هنآل ؛انه ف ورعملا رک :فورعملا

 .فورعم وه امك «هب جتحي يذلا لوبقملا ماسقأ نم

 :بيردتلا (08(.7.) ثيدحلا مقر ١٠٠١/۲ :رمتلاب حلبلا لكأ باب :ةمعطألا باتك «هحام نيا هاور ؟)

 .۴۷ :اهحرش عم ركفلا ةبخن  .قباسلا ردصملا 7 معبرا



 ظوفحماو ذاشلا م يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 .رجح نبا ظفاحلا هدمتعا يذلا ركنملا فيرعتل لباقم وه :قدأ ريبعتب وأ

 :هلاثه - ؟

 جحو ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماقأ نم وهو «ركنملا عون يف رم يذلا يناثلا لاثملا وهف هلاثم امأ

 ىلع افوقوم هوور نيذلا تاقثلا قيرط نم نكل ةنجلا لخد فيضلا ىرقو ماصو تيبلا

 نأل ؛اعوفرم هاور يذلا بيبح ةياور سكع وهو 5 يلا مالك نم سيلو ءا سابع نبا

 تاقثلا نم هريغ نأل ؛ركنم وه :- عوفرملا بيبح ثيدح قاس نأ دعب - لاق متاح يبأ نبا

 .فورعملا وهو ءافوقوم قاحسإ يبأ نع هاور

 ظوفحاو ذاشلا -ه

 :دانشلاا نقي رعت ¬

 .روهمجلا نع درفنملا :هانعم ذاشلاف «درفنا ئعم "ذش" نم لعاف مسا :ةغل -أ

 "7 .هنم ىلوأ وه نمل افلاخم لوبقملا هاور ام :احالطصا -ب
 :فيرعتلا حرش -1

 وه هنم ىلوأ وه يذلاو :هطيض فح يذلا لدعلا وأ ءهطبض مَ يذلا لدعلا وه :لوبقملا

 .تاحيحجرتلا هوجو نم كلذ ريغ وأ ددع ةرثك وأ طبض ديزمل هنم حجرأ نوكي يذلا يوارلا

 هراتحا يذلا وه فيرعتلا اذه نكل «ةددعتم لاوقأ ىلع هفيرعت يف ءاملعلا فلتخا دقو اذه

 7” .حالطصالا بسحب ذاشلا فيرعت يف دمتعملا هنإ :لاقو ءرجح نبا ظفاحلا

 ؟ذوذشلا عقي نيأ -"

 .اضيأ نتملا يف عقي امك «دنسلا يف ذوذشلا عقي

 ةنييع نبا قيرط نم هحام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاور ام :دنسلا يف ذوذشلا لاثم -أ

 .81/ :اهحرشو ةبخنلا رظنا .۳۷ :اهحرش عم ةبخنلا رظنا ''*



 ظوفحماو ذاشلا م8 يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 لوسر دهع ىلع يفوت الجر نأ :سابع نبا نع ةجّسوع نع رانيد نب ورمع نع

 جْيَرَج نبا هلصو ىلع ةنييع َنبا عباتو ' 'ءهقتعأ وه ىلوم الإ اثراو عدي ملو ج هللا

 نبا ركذي ملو ةجسوع نع رانيد نب ورمع نع هاورف «ديز نب دامح مهفلاخو «هريعو

 .امنُكذ سابع

 عمو «طبضلاو ةلادعلا لهأ نم ديز نب دامحف «ةنييع نبا ثيدح ظوفحملا :متاح وهأ لاق الو

 .هنم اددع رثكأ مه نم ةياور متاح وبأ حجر دقف كلذ

 دايز نب دحاولا دبع ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبأ هاور ام :نتملا يف ذوذشلا لاثم -ب

 رجفلا مكدحأ ىلص اذإ :اعوفرم ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا نع
 نإف ؛اذه يف ريثكلا ددعلا دحاولا دبع فلاخ يقهيبلا لاق ' "هني نع عجطضيلف

 تاقث نيب نم دحاولا دبع درفناو ؛هلوق نم ال كي يبلا لعف نم ةوور امنإ سانلا

 .ظفللا اذ شمعألا باحصأ

 :ظوفحملا -

 رو ظروفا ذاا لاقي رام

 .ةقثلا ةياورل افلاخم قثوألا هاور ام

 .قثوألا قيرط نم نكل ذاشلا عون يف ناروكذملا نالاثملا وه :هلاثمو

 :ظوفحلاو داشلا مکح 6

 .لوبقم ثيدح وهف ظ وفحا امأ «دودرم ثيدح داشلا نأ مولعملا نم

 :ثيدحلا مقر ةالصلا باتك «دوادوبأ ا .ةانغعم ۲ .٠ ٩ ه : تيدا مقر ‹ضئارفلا باتك «د واد وب ةأور 00

 .هظفلب ٠ ٤۲ :ثيدحلا مقر ةالصلا باتك «يذمرتلا هاورو «هانععب ١۲١١



 ا 1 ____ يوارلا يف نعط ببسب دودرملا
 ا

 العملا ع

 .سداسلا ببسلا وهو «للعملا ىمسي هثيدحف « مهولا' وه يوارلا يق نعطلا ببس ناك اذإ

 :هنقي رعت - ١

 ءروهشملا فرصلا سايقلا وهو ا وهف اذكب "لأ" نم لوعفم مسا :ةغل 5

 راونهشمل ا ريغ ىلع ءاج فيلا لهأ نم "للعملا"ب ريبعتلا نكل «ةحيصفل هلا ةغللا وهو

 دنع لاوذرم فيعض ۲ وهو . لولعملاب هنع ربع نم نيدخلا نمو «ةغللا ف

 .ةغللاو ةيبرعلا لهأ

 رهاظلا نأ عم هتحص يف حدقت ةلع ىلع هيف عطا يذلا ثيدحلا وه :احالطصا =

 7 ايت ةعالسلا

 :ةلعلا في رعت تب |

 ءاملع دنع ةلعلا نأ اذه ةلعلا فيرعت نم ذخؤيف '«ثيدحلا ةحص يف حداق يفخ ضماغ ببس يه

 :امهو ؛.ناطرش اهيف ققحتي نأ دب ال ثيدحلا

 .ءافخلاو ضومغلا -أ

 .ثيدحلا ةحص يف حدقلا = لا

 ةلع ذئدنع ىمست الف - ةحداق ريغ وأ ةرهاظ ةلعلا نوكت نأك - امهنم دحاو لتحا نإف

 .احالطصا

 :يحالطصالا اهانعم ريع ىلع ةلعلا قلطت دق -

 نكل «نيثدحما حالطصا يف ةلعلاب دارملا وه ةقباسلا ةرقفلا يف ةلعلا فيرعت نم هتركذ ام نإ

 .اهدلو ءألا ليلعت :ةنمو هاما وعم "لع نم لوعفم مسا للعمل نل :للعملا

 ۸۱ :ثيدحلا مولع رظناو «ل وعفم نزو ىلع نوكي ال يعابرلا نم لوعفملا مسا نال :فيعض وهو

 .قياسلا ردضملا “ ۹١. :ثيدحلا مولع ٠



 لان ۸٦ يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 :احداق وأ ايفخ نعطلا اذه نكي مل نإو ثيدحلل هجوم نعط يأ ىلع انايحأ ةلعلا نوقلطي دق

 ىح «كلذ وحن وأ .هظفح ءوس وأ «هتلفغ وأ «يوارلا بذكب ليلعتلا لوألا عونلا نمف -أ

 .ةلع خسنلا يذمرتلا ىم دقل

 «ةقثلا هلصو ام لاسرإك «ثيدحلا ةحص يف حدقت ال ةفلاخمم ليلعتلا يناثلا عونلا نمو -ب

 .للعم حيحص وه ام حيحصلا ثيدحلا نم :مهضعب لاق كلذ ىلع ءانبو

 : كنس نكمتي نمو هتفد ۾ هتلالحج ت2

 ةيفخلا ةضماغلا للعلا فشك ىلإ جاتحي هنأل ؛اهقدأو ثيدحلا مولع لجأ نم ثيدحلا للع ةفرعم

 ظفحلا لهأ هتفرعم ىلع ىوقيو هنم نكمتي امنإو «ثيدحلا مولع يف ةذباهجلل الإ رهظت ال يلا
 دمحأو نيدملا نباك ةمئألا نم ليلقلا الإ هرامغ ْئْضَحَي مل اذهلو «بقاثلا مهفلاو ةربخلاو

 .ئطقرادلاو متاح يبأو يراخبلاو

 ؟ليلعتلا قرطتي دانسإ يأ ىلإ - ه

 ىلإ جاتحي ال فيعضلا ثيدحلا نأل ؛ارهاظ ةحصلا طورش عماجلا دانسإلا ىلإ ليلعتلا قرطتي

 .هب لمعي ال دودرم هنإ ذإ ؛هللع نع ثحبلا

 ؟ةلعلا كاردإ ىلع ناعتسي مب -5

 :اهنم «رومأب ةلعلا كارذإ ىلع ناعتسي

 .ي وارلا درفت ع

 ا هريغ فلا بف

 .(ب و أ) نيترقفلا يف مدقت ام ىلإ مضنت ىرخأ نئارق -ج

 يف لاسرإ فشكب امإ «ثيدحلا يوار نم عقو مهو ىلع نفلا اذمب فراعلا هبنت رومألا هذه

 اثيدح هلاخدإ فشكب امإو ءاعوفرم هاور ثيدح يف فقو فشكب امإو ءالوصوم هاور ثيدح

 تدخلا هن ه ملعب مكحيف «كلذ هنظ ىلع بلغي ب ثيحن :ماهوألا نم كلذ ريغ وأ «ثيدح يف



 للعملا ظ ۷ 8 يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 ؟للَعملا ةفرعم ىلإ قيرطلا وه ام -۷

 مهطبض نيب ةنزاوملاو «هتاور فالتحا يف رظنلاو «ثيدحلا قرط عمج وه هتفرعم ىلإ قيرطلا

 .ةلولعملا ةياورلا ىلع مكحلا مث «مماقتإ

 ؟ةلعلا عقت نيأ -۸

 .لاسرإلاو فقولاب ليلعتلاك - رثكألا وهو - دانسإلا يف عقت -أ

 .ةالصلا يف ةلمسبلا ةءارق يفن ثيدح لثم - لقألا وهو - نتملا يف عقتو -ب

 ؟نتملا يف ح دقت دانسإلا يف ةلعلا له - 8

 .لاسرإلاب ليلعتلا لثم كلذو ءدانسإلا يف اهحدق عم نتملا يف حدقت دق أ

 دّْيَبع نب ىلعي ثيدح لثم ءاحيحص نتملا نوكيو «ةصاح دانسإلا يف يف حدقت دقو -ب

 مهو دقف «'رايخلاب َناعّيبلا :اعوفرم رمع نبا نع رانيد نب ورمع نع يروثلا نع

 اذهف «رانيد نب هللا دبع وه امنإ "رانيد نب ورمع" :هلوق يف يروثلا نايفس ىلع ىلعي

 رانيد نب هللا دبعو ورمع نم الك نأل ؛طلغلا ةلع دانسإلا يف ناك نإو حيحص نتملا

 أطخ دانسإلا قايس ناك نإو نتملا ةحص رضي ال ةقثب ةقث لادبإف «ةقث

 :هيف تافنضملا رهشأ ٠=

 .ئيدملا نبال "للعلا باتك" تأ

 .متاح يبأ نبال "ثيدحلا للع" -ب

 .لبنح نب دمحأل "لاحرلا ةفرعمو للعلا" -ج

 .يذمرقلل "ريغصلا للعلا"و "ريبكلا للعلا" -د

 .اهعسوأو اهعمجأ وهو «ئطقرادلل "ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا" -ه



 جردملا A۸ تاقثلل ةفلاخملا

 تاقثلل ةفلاخملا -۷

 هتفلاخ نع جتنيف عباسلا تسلا وهو - تاقثلل هتفلاخم ي وارلا 8 نعطلا سش تاک اذ!

 لصتم يف دْيِرَملاو «بولقملاو ءجَّرْدُملا :يهو «ثيدحلا مولع نم عاونأ ةسمخ تاقثلل

 سلاو ی طا كاس ألا

 جّردُملا " ىمسيف ع وفرع. فوقوم جمدب وأ دانسإلا قايس رييغتب ةفلاخملا تناك نإف ١-

 ." بولقملا " ىمسيف ريخأت وأ مدقتب ةفلاخملا تناك نإو -؟

 ." ديناسألا لضتم يف ديزملا " ىفسيف وار ةدايرب ةفلاخملا تناك نإو 7“

 ىمسيف حّجَرُم الو «نتملا يف عفادتلا لوصحب وأ وارب وار لادبإب ةفلاحملا تناك نإو -4
 يوما

 (0)."ىَّحَّصُملا" ىمسيف قايسلا ءاقب عم ظفللا رييغتب ةفلاخملا تناك نإو -ه

 .يلاوتلا ىلع اهيف ثحبلا ليصفت كيلإو

 .هايإ هتنمض و هيف هتلح دأ اذإ "ع ىشلا ف ءيشلا تح رذأ" نم ل وعفم مسا كل تأ

 .٩ لصف الاب: هنم سیل ام هنت يف لخدأ وأ فدانسإ قايس ريغ ام :احالطصا -ب

 *هماسقا - ۲

 : تملا و «دانسإإلا ج ردم كا تبق جردملا

 .دانسإلا م ردم تأ

 .هدانسإ قايس ريغ ام وه :هفيرعت ١-

 .قباسلا ردصملا ٤۸ .  :اهحرشو ةبخنلا رظنا ' '



 جردملا ۸۹ تاقثلل ةفلاخملا

 نم امالك لوقيف «ضراع هل ضرعيف ءذائسإلا يوارلا قوسي نأ :هروص نم -

 هيوريف ءدانسإلا كلذ نتم وه مالكلا كلذ نأ هعمسم نم ضعب نظيف «هسفن لبق

 ٠ .داتسالا قايس ريقعيف كلذ قغ

 ههحو نسح ليللاب هتالص ترثك نم :هتياور يف دهازلا ىسوم نب تباث ةصق :هلاثم -۴۳

 يضاقلا هللا دبع نب كيرش ىلع لحد ىسوم نب تباث نأ ةصقلا لصأو “”«راهنلاب
 لوسر لاق :لاق د رباج نع نايفس يبأ نع شمعألا انثدح :لوقيو يِلْمُي وهو
 هتالص ترثك نم :لاق تباث ىلإ رظن املف «يلّمَتسملا بتكيل تكسو ... ٌهكَي هللا

 نتم هنأ تباث نظف ؛هعروو هدهزل اتباث كلذب دصقو ءراهنلاب ههجو نسح ليللب
 .كلذك هب ثدحي ناكف «دانسإلا كلذ

E = 

 لصف 5اب هبه سيل ام هتتم ف لأ اماةةقيرفتا دا

 :ىهو «ةثالث هماسقأ -؟

 .هطسو يف هعوقو نم رثكأ هنكل ؛ليلق وهو «ثيدحلا لوأ يف جاردإلا نوكي نأ -أ

 .لوألا نم لقأ وهو «ثيدحلا طسو يف جاردإلا نوكي نأ -ب

 ".بلاغلا وهو «ثيدحلا رحآ يف جاردإلا نوكي نأ -ج

 :هل ةلغمأ ۴

 نأ ديري امالك لوقي يوارلا نأ هببسو «ثيدحلا لوأ يف جاردإلا عوقول لاثم -أ
 :لثم «ثيدح لكلا نأ عماسلا مهوتيف «لصف الب هب قأيف «ثيدحلاب هيلع لدتسي

 دايز نب دمحم نع ةبعش نع - امهقرف - ةباّبشو نطق يبأ ةياور نم بيطخلا هاور ام

 .سلحبا يف بالطلا رثك اذإ ثدححا توص غلبي يذلا وه ىلمتسملا :يلمتسملا

 .۲۷۰/۱ :يوارلا بيردت 22.18 :ثيدحلا مقر 477/١« :ليللا مايق باب «هحام نبا هحرخخأ (')



 جراما ۰ تاقثفلل ةفلاخملا

 ةياور يف ٍِ امك فض ةريره يبأ E 1 دب عل "ءوضولا 7 :هلوقف

 اوغبسأ" :لاق ةريره يبأ نع دايز نب دمحم نع ةبعش نع مدآ نع يراحبلا

 .راتلا نم باقعألل ليو :لاق 25 ساقلا ابأ نإف ؛ءوضولا

 محلا هاور دقو «هانقس ام ىلع ةبعش نع هل امهتياور يف ةبايشاو نطق وبأ مهو :بيطخلا لاق

 ٠ .مدآ ةياورك هنع ريفغلا

 يبلا ناك :يحولا ءدب يف ةشئاع ثيدح ثيدحلا طسو يف جاردإلا ع وتو لاثف ب

 "دبعتلا وهو" :هلوقف '''ءددعلا تاوذ يلايللا - دلا يشو د كرع راغ فب تک * رحتي

 .يرهزلا مالك نم جردم

 كولمملا ديعلل ؛اغوفرم ةريرغ يأ تيدح ثيدحلا رخآ يف جاردإلا عوقول لاثم -ج

 نا: تبيح الا ءيا بو جحلاو هللا ليبس يف ةاهتلا ةلول هدي. ىسفن :يذلاو اا

 اول انأو عن وهأ

 هنم كلذ ردصي نأ ليحتسي هنأل 4ددشلو ةريره يبأ مالك نم "ب هلي يسفن يذلاو' :هلوقف

 .اهربي يح ةدوجوم نكت ۾ همأ نألو «قألا ئمتي نأ نکال هنأل

 12 اردإلا ىعاو وِ تک

 :يلي ام اهرهشأ «ةددعتم جاردإلا يعاود

 . يبعرش مكح نایب -أ

 .ثيدحلا متي نأ لبق ثيدحلا نم يعرش مكح طابنتسا 355

Eh باتك «يراخبلا ٣.  :ثيدحلا مقر ۲۲/١« «يحولا ءدب باب ؛يراخبلا 00 ا ور 
 .هظفلب ۲۵١٤۸ :ثيدحلا مقر ۰۱۷٥/١ :قتعلا



 بولقملا Yl 1 تاقثلل ةفلاخملا

 ؟جاردإلا كردي فيك- 4

 :اهنم رومأب جاردإلا كردي

 .ىرخأ ةياور يف الصفنم ثيدحلا دورو -أ

 .نيعلطملا ةمئألا ضعب نم هيلع صيصنتلا -ب

 .مالكلا اذه جردأ هنأ هسفن يوارلا رارقإ -ج

 .كلذ لوقي ص هنوك ةلاحتسا -د

 :جاردإلا مكح -ه

 ريسفتل ناك ام كلذ نم ئئثتسيو «مهريغو ءاهقفلاو نيثدحملا نم ءاملعلا عامجإب مارح جاردإلا
 .ةمئألا نم هريغو يرهزلا هلعف كلذلو «ع ونمت ريغ هناف ؛بيرغ

 :هيف تافنصملا رهشأ ٦

 .يدادغبلا بيطخلل "لقنلا يف جَّردملا لصولل لصفلا" -أ

 .هيلع ةدايزو بيطخلا باتكل صيخلت وهو ءرجح نبال "جّردُملا بيترتب جهنُملا بيرقت" -ب

 رواق بق

 '.ههحو نع ءيشلا ليوحت وهو ."بلقلا" نم لوعفم مسا وه :ةغل -أ

 ".هوحنو ريخأت وأ مدقتب «هنتم وأ ثيدحلا دنس يف رخآب ظفل لادبإ :احالطصا -ب

 :ةفاسقأ تا

 :امه «نييسيئر نيمسق ىلإ بولقملا مسقني

 امهالك :847/؟ :رجح نبا ظفاحلل تكنلاو «45 :اهحرش عم ةبخنلا رظنا 7.17/١ :سوماقلا رظنا '"
 .ةأنعم



 بولا 43 تاقثلل ةفلاخملا
 .نتملا بولقمو «دنسلا بولقم

 :ناتروص هلو «هدنس يف لادبإلا عقو ام وهو :دنسلا بولقم -أ

 نع يورم ثيدحك :هيبأ مساو ةاورلا دحأ مسا يف رعؤيو يوارلا مّدقي نأ ١-

 ."بعك نب ةّرم'" نع يوارلا هيوريف "ةرم نب بعك'

 "لاس" نع روهشم ثيدحك «بارغإلا دصقب رحآب اصخش يوارلا لدبي نأ ١-
 . عفان نع ي وارلا هلعجيف

 يبيصنلا دامح هاور ثيدح :هلاثمو «"ىبيصنلا ورمع نب دامه" ةاورلا نم كلذ لعفي ناك نممو

 مهوؤدبت الف قيرط يف نيكرشملا متيقل اذإ :اعوفرم ةريره يبأ نع اص يبأ نع شمعألا نع

 نبا ليهس نع فورعم وه امنإو «شمعألا نع هلعجف ءدام هبلق «بولقم ثيدح اذهف «مالسلاب

 ."هحيحص" يف ملسم هجرحأ اذكه هد ةريره يبأ نع هيبأ نع اص يبأ
 :ثيدحلا قري هنأ هيوار ىلع قّلطُي يذلا وه بلقلا نم غونلا اذهو

 :اضيأ ناتروص هلو «هنتم يف لادبإلا عقو ام وهو :نتملا بولقم -ب

 .ثيدحلا نقم ضعب ف رخؤيو يوارلا هدم نأ بأ

 الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا يف ملسم دنع هد ةريره بأ ثيدح :هلاثمو

 ىلع بلقنا ام اذهف هلامش قفنت ام هنيمب ملعت ال يح اهافحأف ةقدصب قدصت لحرو :هيفف «هلظ

 ° هني قفنت اه هلام ولعت ال يح :وه امنإو ةاورلا ضعب

 ءرخآ نتمل هدانسإ لعجيو ءرخآ دانسإ ىلع ثيدحلا اذه نتم يوارلا لعجي نأ -١؟

 .هريغو ناحتمالا دصقب كلذو

 اناحتما اهنع هولأسو «ثيدح ةئام هل اوبلق ذإ «يراخبلا مامإلا عم دادغب لهأ لعف ام :هلاثم

 "7.اهنم دحاو يف ئطخي مل و «بلقلا لبق هيلع تناك ام ىلع اهّدَرَف ؛هظفحل

 ليصافت رظنا '' 4١. :ثيدحلا مقر ءالا 5/7 :ةقدصلا ءافخإ لضف باب ءةاكزلا يف ملسم ابولقم هاور ')

 "0 :دادغب خيرات يق ةصقلا



 بولقملا ۹۳ تاقغلل ةفلاخملا

 :بلقلا لغ ةلماحلا فايسألا ا

 :يه بابسألا هذهو «بلقلا ىلع ةاورلا ضعب لمحت يلا بابسألا فلتخت

 :ةقغ حلاو ةقيدج- ةياور ق نمانلا بريل بارغإلا ةصق أ

 .هطبض مامتو ثدحلا ظفح نم دكأتلاو ناحتمالا دصق -ب

 .دصق ريغ نم طلغلاو أطخلا يف عوقولا -ج

 :بلقلا مكح -8

 .هل لماحلا ببسلا بسحب بلقلا مكح فلتخي

 «ثيدحلل ارييغت هيف نأل ؛زوخي ال هنأ ف كش الف بارغإلا دصقب بلقلا ناك نإ -أ

 .نيعاضولا لمع نم اذهو

 اذهو «هتيلهأو ثدحملا ظفح نم تبغتلل ؛زئاح وهف ناحتمالا دصقب ناك نإو -ب

 .سلجبلا ضاضفنا لبق حيحصلا نيب نأ طرشب

 كلذ رثك اذإ نكل .؛هنطخ يف روذعم هلعاف نأ كش الف وهسو أطخ نع ناك نإو -ج

 اة هلع و طبق لعب هتاف هن

 .مولعم وه امك «دودرملا فيعضلا عاونأ نم وهف بولقملا ثيدحلا امأ

 :هبف تافنصملا رهشأ -ه

 «يدادغبلا بيطخلل "باقلألاو ءامسألا نم بولقملا يف بايترالا عفار" باتك 2

 .طقف دنسلا يف عقاولا بولقملا مسقب صاخ هنأ باتكلا مسا نم رهاظلاو



 ديناسألا لصتم يف ديزملا 54

 ديئاسألا لصتم ىف ديزملا

 :هقيرعت - ١

 .دانسإ عمج ديناسألاو «عطقنملا دض لصتملاو «"ةدايزلا" نم لوعفم مسا ديزملا :ةغل -أ

 (”.لاصتالا ةرهاظ دنس ءانثأ ف وار ةدايز :احالطضا -ب

 لاف ت

 :لاق هللا ديبع نب رسب نندح ديزي نب نمحرلا دبع نع نايفس انثدح :لاق كرابملا نبا ىور ام

 :لوقي دي هللا لوسر تعم :لوقي دئرم ابأ تعمس :لوقي ةلئاو تعمس :لاق سيردإ ابأ تعم

 "”.اهيلإ اوُلَصُت الو روبقلا ىلع اوسلحت ال
 :لاثملا اذه ىف ةدايرلا -۳

 :نيعضوم يف لاثملا اذه يف ةدايزلا

 نيعضوملا يف ةدايزلا ببسو «"سيردإ ابأ" ظفل يف :يناثلا عضوملاو "نايفس" ظفل يف :لوألا عضوملا

 :مهولا وه

 ثيدحلا اوور تاقثلا نم اددع نأل ؛كرابملا نبا نود نمم مهوف "نايفس" ةدايز اما -أ

 نم مهنمو «نايفس اوركذي ملو «ةرشابم ديزي نب نمحرلا دبع نع كرابملا نبا نع

 .رابخإإلاب هيف حرص

 ثيدحلا اوور تاقثلا نم اددع نأل ؛كرابملا نبا نم مهوف "سيردإ ابأ" ةدايز امأو

 رسب عامسب حرص نم مهنمو «سيردإ ابأ اوركذي ملف ديزي نب نمحرلا دبع نع

 .ةلئاو نم

 ةدايزب اهلك لم إب ع :يدمرتلاو CAY :رئانجلا ناک «ملسم هاور 0 .59 :اهح رش عم ةبخنلا رظنا )1(



 ديناسألا لصتم يف ديزملا ۹٥ تاقثلل ةفلاخملا

 :ةدايزلا در طو رش -8

 ؛امغو «ناطرش اهداز نمم امهو اهدعو ةدايزلا دَرل طرتشي

 .اهداز نمم نقتأ اهدزي مل نم نوكي نأ -أ

 .ةدايزلا عضوم يف عامسلاب حيرصتلا عقي نأ -ب

 كلت نم يلاخلا دانسإلا ربتعاو ءْتَلِبقو ةدايزلا تحجرت امهنم دحاو وأ ناطرشلا لتخا نإف

 "يف لسرملا" ىنسي يذلا رهو يف هعاطقنا نكل  ءامطقنم ةدايزلا
 :ةدايزلا عوقو ءاعذا ىلع ةدراولا تاضارتعالا - د

 :امه «نيضارتعاب ةدايزلا عوقو ءاعدا ىلع ضَرَتعي

 لعجُي نأ يغبنيف «ةدايزلا عضوم يف "نع" فرحب ةدايزلا نع يلاخلا دانسإلا ناك نإ -أ

 مث ءالوأ هنع لحر نم هّعِمَس نوكي نأ لمُتَحا «عامسلاب هيف احًرصم ناك نإو -ب

 .هرشابم هنم هعم

 :يلي امي كلذ نع باجي نأ نكميو

 .ضرتعملا لاق امك وهف لوألا ضارتعالا امأ -أ

 ىلع نومكحي ال ءاملعلا نكل «نكمم هيف روكذملا لامتحالاف «ناثلا ضارتعالا امأو -ب

 .كلذ ىلع لدت ةنيرق عم الإ مهو اهنأب ةدايزلا

 :هيف تافيضللا رهتشأ =

 .يدادغبلا بيطخلل "ديناسألا لصتم يف ديزملا زييمت باتك" -أ



 برطضملا ۹٦ تاقثلل ةفلاخملا

 س هلصأو «هماظن داسفو رمألا لالتحا وهو "بارطضالا" نم لعاف مسا وه ةا دعأ

 .اضعب هضعب برضو هتك رح ترثك اذإ «ج وم لا بارطضا

 ٠“ .ةوقلا يف ةيواستم ةفلتخم ِهُجْوَأ ىلع ّيوُر ام :احالطصا -ب

 :فيرعتلا حرش -۲

 ءاذبأ انهنيب قيفوتلا نكمب ال ثيحب «ةعفادعم ةضراعتم لاكشأ ىلع ئّوُري يذلا ثيدنلا وه يأ

 اهادحإ حيجرت نكمي ال ثيحب «هوحولا عيمج نم ةوقلا يف ةيواستم تاياورلا كلت عيمج نوكتو

 .حيجرتلا هوجو نم هحوب ىرخألا ىلع

 :بارطضالا ققحم طورش -

 هيف ققحت اذإ الإ ابرطضم ثيدحلا ىمسي ال هنأ هحرشو برطضملا فيرعت يف رظنلا نم نيبتي
 :امهو «ناط رش

 .اهنيب عمجلا نكمي ال ثيحب ثيدحلا تاياور فالتحا -أ

 .ىرخأ ىلع ةياور حيحرت نكمي ال ثيحب ةوقلا يف تاياورلا يواست -ب

 ةفص نإف «لوبقم لكشب اهنيب عمجلا نكمأ وأ «ىرحألا ىلع تاياورلا ىدحإ تححرت اذإ امأ

 عيمجب لمعن وأ «حيحرتلا ةلاح يف ةححارلا ةياورلاب لمعنو «ثيدحلا نع لوزت بارطضالا

 .اهنيب عمجلا ناكمإ ةلاح يف تاياورلا

 اسقا £

 «نتملا برطضمو دنسلا برطضم :نيمسق ىلإ هيف بارطضالا عقوم بسحب برطضملا مسقني

 .ةانعمب امهالك يي :بيردتلا عم بيرقتلاو :٠ c۹ لاسا مولع 00



 برطضملا ۹۷ تاقثلل ةفلاخملا

 .رثكأ دنسلا يف بارطضالا عوقوو

 هعيش كارا !هللا لوس .اي :لاق هلأ ةف ت ركب يبأ ثيدح هلاثمو :دنسلا برطضم -أ

 (9.اًهاوحأو دوه ن 5 :لاق

 هيف هيلع َفلَتا دقو «قاحسإ يبأ قيرط نم الإ وري مل هنإف ؛برطضم اذه :يطقرادلا لاق

 نم هلعج نم مهنمو ءالوصوم هاور نم مهنمو ءالسرم هاور نم مهنمف ؛هجوأ ةرشع وحن ىلع

 «كلذ ريغو «ةشئاع دنسم نم هلعج نم مهنمو «دعس دنسم نم هلعج نم مهنمو «ركب يبأ دنسم

 ٠ .رذعتم عمجلاو ضعب ىلع مهضعب حيحرت نكمي ال تاقث هتاورو

 نع يبعشلا نع ةزمح يبأ نع كيِرش نع يذمرتلا هاور ام هلاثمو :نتملا برطضم -

 لاملا يف نإ :لاقف ءةاكزلا نع د هللا لوسر لكس :تلاق ان5# سيق تنب ةمطاف

 ىوس قح لاملا ف سيل :ظفلب هجولا اذه نم هجام نبا هاورو ' وکلا یم انك

 .ليوأتلا لمتحي ال بارطضا اذهف :يقارعلا لاق “ةاكر لا

 ؟بارطضالا عقي نّمِم -ه
 .ةفلتخم هجوأ ىلع ثيدحلا يِوُرَي نأب ءدحاو وار نم بارطضالا عقي دق -أ

 فلاخي هجو ىلع ثيدحلا مهنم لك يوري نأب «ةعامج نم بارطضالا عقي دقو -ب

 .نيرحألا ةياور

 :برطضملا فعض ببس -5

 .هتاور طبض مدعب رعشي بارطضالا نأ برطضملا فعض ببسو

 :ةيف تافنضملا رهشأ -۷

 .رجح نبا ظفاحلل "برطضملا نايب يف برتقملا" باتك

 دوه نتبيش :ظفلب هاور نكل «"ةفحتلا" حرش عم 4١84/9 :ةعقاولا ةروس ريسفت «ريسفتلا باتك «يذمرتلا هاور '"'

 با ا هاور 9 1 "5 :يوارلا شر ۱ ا نس كن لاقو «ثيدحلا تاالسرملاو ةعقاولا و

 .هظفلب ۰۷۸٩ :ثيدح ٥۷۰/۱« :ةاكزلا باتک «هجام نبا هاور  .هظفلب 559 :ثيدحلا مقر ۰٤۸/۳ :ةاكزلا



 فحصملا ۹۸ تاقنلل ةفلاخملا

 ت س وي
 فحصملا -ه

 وهو "ُيِفَحَصلا' هنمو «ةفيحصلا يف أطخلا وهو "فيحصتلا" نم لوعفم مسا :ةغل -أ

 .امءارق يق هفطخ ببسب اهظافلأ ضعب ريغيف '''«ةفيحصلا ةءارق يف ئطخي نم

 “".ىنعم وأ اظفل تاقثلا اهاور ام ريغ ىلإ ثيدحلا يف ةملكلا رييغت :احالطضا -ب

 :هتفدو هتيم*أ 1

 ةو لا ءاطحألا فشك يف هتيمهأ نْمكَتو قاق ليل نق وه

 .ئطقرادلاك ظافحلا ن قانا ةمهملا هذه ءابعأب

 ضهني امتإو «ةاورلا ضعب اهيف عقو

 :ةتاميسقل ت9

 :تاميسقتلا هذه كيلإو «رابقعاب ميسقت لك «تاميسقت ةثالث ىلإ فحضملا ءاملعلا مسق

 اغرب ةزيمسلا لإ قرم لابعاي يكول مسقني :هعقوُم رابتعاب -أ

 نيعم نبا هفحص محارم نب ماعلا نع ةبعش ثيدح هلاثمو :دانسإلا ف فيحضت ١-

 .محازُم نب ماعلا نع :لاقف
 ت مه 1

 . دجسملا يف مجّتَحا" :لاقف ةعيمف نبا هفحّص ...دجسملا

 :امهو ءاضيأ نيمسق: لإ هعشم رامعاب مسقنيو :هعشتم رابعا تاپ

 ادر امإ «ئراقلا رّصَب ىلع اشا بتق نأ کا وهو) ريعتا قفا 1
 رع

 ا هل ااوش نم انس هعبتأو ناضمر ماص نم :هلاثمو «هطقن : مدع و وأ ظنا

 .. لاوخ نم طيغ از اسر مس یم لاق رکا کا

 .هانعمب امهالك راكفألا حيضوتو ٤۹« :ركفلا ةبخن ' ' . ١٦٦/۳ :سوماقلا ' '



 فحصملا ۹۹ تاقثلل ةفلاخملا

 . ايش" ىلإ "ابن" فضح

 كلذ وغ وأ عماسلا دْعُب وأ عمسلا ةءادر هئشنم فيحصت يأ :عمسلا فيحصت -؟

 ثيدح :هلاثمو ءدحاو 00 نزو ىلع افوكل ؛تاملكلا ضعب هيلع هبتشتف

 .بدحألا لصاو نع :لاقف مهضعب هفحص «لوحألا مصاع نع يورم

 :امهو «نيمسق ىلإ هانعم وأ هظفل رابتعاب مسقنيو :هانعم وأ هظفل رابتعاب -ج

 .ةقباسلا ةلثمألاك كلذو :(رثكألا وهو) ظفللا ف فيحصت ١-

 نكل «هلاح ىلع ظفللا فّخَّصملا يوارلا يقبي نأ يأ :ئعملا يف فيحصت -"؟

 .دارم ريغ امهف هانعم مهف هنأ ىلع لدي اريسفت هرسفي

 5 هللا لوسر انيلإ ىَلَص هةَرَتَع نم نحن فرش انل موق نحن :يرّتَعلا ىسوم يبأ لوق هلاثمو

 انه َُرَتَعلا امنإو «مهتليبق ىلإ ىلص هنأ مهوتف َةَرَتَع ىلإ لإ ىلس لف نا نأ :ثيدح كلذب ديري
 .يلصملا يدي نيب بصنت ةبرحلا

 : وچ نبا ظفاحلا ميسقت +8

 :انعو. «قيمست هلعجنقا رخآ اميسقت'شيحصتلا رجح نيا ظفانللا مسق دقو اذنه

 .طخلا ةروص ءاقب عم فورحلا طقن ىلإ ةبسنلاب هيف رييغتلا ناك ام وهو :فحصُملا -أ

 .طخلا ةروص ءاقب عم فورحلا لكش ىلإ ةبسنلاب هيف رييغتلا ناك ام وهو :فّرِحُملا -ب

 ؟يوارلاب فيحصتلا حدقي له -ه

 أطخلا نم ملسيال هنأل ؛هطبض يف حدقيال هنإف اردان يوارلا نم ردص اذإ -

 .دحأ ليلقلا فيحصتلاو

 لهآ نم نيل هنأو هتف ىلع ل ديو «هطبض يف حدقي هنإف هنم كلذ رثك اذإو -

 .ةلأشلا ليه



 يوارلاب ةلاهجلا mE 0 0 يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا

 :ريثكلا فيحصتلا يف يوارلا عوقو يف ببسلا -5
 بتكلا نوطب نم ثيدحلا ذخأ وه «فيحصتلا يف يوارلا عوقو يف ببسلا نوكي ام ابلاغ

 نمنع ثيدحلا ذأ نم ةمقألا رح كلذلو :نيسردلاو خيويشلا نع هيقلت مدعو «قُحّصلاو

 .فخصلا نم هلأ نم ذوي ال يأ فحص نم ثيدحلا ذوي ال :اولاقو ءمهتأش اذه

 :هيف تافنصملا رهشأ -۷

 .يطقرادلل 'فيحصتلا' ج

 .يباطخلل "نيثدحملا أطح حالصإ" -ب

 .ى كسلا نرحل يبل "نييدحما تافيتححضت" دوج

 يوارلاب ةلاهججا -/

 .هتفرعم مدع نعت يوارلاب ةلاهجلاو «"ملع' دض "له" ردصم :ةغل -

 .هلاح وأ يوارلا نّيع ةفرعم مدع :احالطصا -ب

 انقامفأ تک

 :يهو «ةثالث يوارلاب ةلاهحلا بابسأو

 رهتشيف «بسن وأ ةفرح وأ ةفص وأ بقل وأ ةينك وأ مسا نم :يوارلا توعن ةرثك -أ

 ءرخآ وار هنأ نظيف «ضارغألا نم ضرغل هب رهتشا ام ريغب ركذُيف اهنم ءيشب
 .هلاحب لهجلا لصحيف

 .ادحاو الإ هنع وري مل اعرف هتياور ةلق ببسب هنع ذحألا رثكي الف :هتياور ةلق -ب

 .يوارلا يف نعطلا بابسأ نم نماثلا ببسلا يهو :يوارلاب ةلاهجلا



 يوارلاب ةلاهجا ۰۱ يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا

aهعسأب ح رصملا ريغ ي وارلا ,ىمسي و «هوحو راصتخالا لحأل :هممساب حيرصتلا مدع  
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 هدج ىلإ مهضعب هبسن ىلكلا رشب نب بئاسلا نب دمحم :يوارلا توعن ةرثك لاثم -أ

 رضنلا ابأ مهضعب هانكو «بئاسلا نب دامح مهضعب هامسو ءرشب نب دمحم :لاقف

 .دحاو وهو :ةعامج هنأ نظُي راصق مانكف ابأ مهضعب انك و ديعس ابأ مهضعب انكو

 وري مل «نيعباتلا نم يمرادلا ءارشعلا وبأ :هنع ىور نم ةلقو يوارلا ةياور ةلق لاثم -ب

 .ةملس نب دامح ريغ هنع

 وحن وأ ءلجر وأ «خيش وأ «نالف نربحأ :يوارلا لوق :همساب حيرصتلا مدع لاثم -ج

 .بللذ

 :لوهجما فيرعت - ٤

 فرعي مل نكلو هتيصخش تفرع وأ «هتيصخش وأ هتاذ فرعت مل يذلا يوارلا وه يأ كلذ نيعمو

 .ءيش هطبضو هتلادع نع فرعي مل يأ هتفص نع

 :لوهحجلا عاونأ -ه

 :نيه ,ةثالث لوهحملا عاونأ نإ :لاقي نأ نكمب

 :نيعلا لوهجم أ

 .دحاو وار الإ هنع وري مل نكلو «همسا ركذ نم وه :هفيرعت 2

 .َقو اذإ الإ لوبقلا مدع :هتياور مكح -۲۴

 :نيرمأ دحأب قثوي ؟قئوي فيك ٣-



 يوارلاب ةلاهجلا N يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا

 .هنع ىور نم ريغ هقثوي نأ امإ -أ

 .ليدعتلاو حرجلا لهأ نم نوكي نأ طرشب هنع ىور نم هقثوي نأ امإو -ب

 .فيعضلا عون نم هثيدح امنإو «صاح مسا هثيدحل سيل ؟صاخ مسا هثيدحل له -4

 :(روتسملا ىمسيو) لاخلا لوهجم -ب

 اتو یک رفا اتا سور یی فرم ف
 .روهمجلا هلاق يذلا حيحصلا ىلع درلا :هتياور مكح -"؟

 .فيعضلا عون نم هثيدح امنإو «صاح مسا هثيدحل سيل ؟صاخ مسا هثيدحل له -»*

 اوقلطأ دق ثيدحلا ءاملع ناك نإو «لوهجملا عاونأ نم مهبملا دعن نأ نكميو :مهبلا -ج

 .لوهجلا ةقيقح هبشت هتقيقح كل ءاضاخ امسا هيلع

 .ثيدحلا ىف هاب حرص مل نم وه :هفيرعت ١-

 همسا فرعي وأ «همساب هنع يوارلا حّرصي يح «لوبقلا مدع :هتياور مكح -؟

 .همساب هيف احرصم رخآ قيرط نم هدوروب

 تلهجو «هنيع تلهُج هّمسا مهبأ نم نأل ؛هنيع ةلاهج هتياور در ببسو
 .هتياور لبقت الف «ىلوأ باب نم هتلادع

 :هنع يوارلا لوقي نأ لثم كلذو ؟هتياور لّبقُت لهف ليدعتلا ظفلب َمِهْبَأ ول -۴

 ناوكي دق هنأل ؛حصألا 5 اضيأ هتياور لبقت ال هنأ :باوجلاو «ةقثلا يربح أ

 مهبملا ثيدحلاو "مهبملا" وه صاح مسا هثيدحل !معن ؟صاح مسا هثيدحل له ٤-

 :هتموظنم يف ينوقيبلا لاق «همساب حَّرَّصُي مل وار هيف يذلا ثيدحلا وه
 يا ع زا يآ ” ن

 مسي م وار هيف ام مهبمو



 ةعدبلا 1 يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا

 :ةلاهجلا بابسأ ىف تافنصملا رهشأ -*

 : قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم' باتك بيطخلا اهيف فنص :يوارلا توعن ةرثك -أ

 ةلمتشملا بتكلا يأ "نادحولا بتك" تيم بتك اهيف فنص :يوارلا ةياور ةلق -ب

 .ملسم مامإلل 'نادحولا' بتكلا هذه نمو «دحاو الإ هنع وري مل نم ىلع

 ءامسألا" باتك لثم "تاّمهْبملا" بتك هيف فتصو :يوارلا مساب حيرصتلا مدع -ج
 تامه نم ديلا" يد و «يدادغبلا بيطخلل كلا ءابنألا يف ةمهبملا

 .يقارعلا نيدلا يلول "دانسإلاو نتملا

 ةعدبلا -6

 ."سوماقلا" يف امك "عدتبا"لك "يأ" نعم "د نم ردصم يه :ةغل -أ

 ءاوهألا نش ا يبلا دعب ثٿدحتسا ام وأ ؛لامكالا دعب نيدلا ف ثدحلا :احالطصا -ب

 .لامعألاو

 :اهعاونأ -؟

 :ناعون ةعدبلا

 نأ دمتعملاو ةرفكلا مزلتسي ام دقتعي نأك .اهببسب اهبحاص م هو راکم ةن أ

 وأ ةرورضلاب نيدلا نم امولعم عرشلا نم ارتاوتم ارمأ ركنأ نم هتياور در يذلا

 سک قاقتعا نق

 .ي وارلا ف نعطلا بتاتا نم عساتلا سلا يهو :ةعدبلا

 هنا اه لك ةا ظنا"



 ظفحلا ءوس ١5 يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا

 :عدتبملا ةياور مكح -؟

 .ةقيااؤر درت 1 هتعدب تناك نإ -أ

 :نيطرشب لبقت هتياور نأ روهمجلا هيلع يذلا حيحصلاف ةقّسفُم هتعدب تنتاك قو تيب

 .هتعدب ىلإ ةيعاد نوكي آلا ١-

 .هتعدب جّوري ام يوري الأو -۲

 'صاخ مسا عدتبملا ثيدحل له ٤- © این ع دملا ث ج

 لبقي الو تفرع امك داودرملا عون نم هثيدح امعإو ي هب صاح مسا عدتبملا كيب كمل سيل

 .اقنأ ترك ذ لا طورشب الإ

 طظفحلاا غرونو تسال

 : ظفحلا ءيس تير - ١

 (') .هقطخ بناج ىلع هتباصإ بناج حجري مل نم وه

 :هعاونأ ٣

 :امهو «ناعون ظفحلا ع يس

 ىمسيو «هتالاح عيمج يف همزاليو «هتايح لوأ نم هعم ظفحلا ءوس أشني نأ امإ -أ

 .ثيدحلا لهأ ضعب يأر ىلع "ذاشلا" هربخ
 قارتحال وأ «هرصب باهذل وأ هربكل امإ «هيلع ائراط ظفحلا ءوس نوكي نأ امإو -ب

 ."طلتخملا" ىمسي اذهف «هبتك

 .اهريخآ وهو «يوارلا ف نعطلا بابسأ نم ايسا قلو :ظفحلا ءوس

 .ه7 :رظنلا ةهزن ؟)



 وفا ا يران حصا عم

 ظ :هتياور مكح 2

 .ةدودرم هتياورف «ظفحلا ءوس ىلع أشن نم وهو :لوألاامأ -أ

 : ىآلا ليصفتلا هتياور يف مكحلاف ,طلّتْخُملا يأ :ياثلا امأو -ب

 .لوبقمف كلذ رّيمتو طالتخالا لبق هب ثّدَح امف ١-

 .دودرمف طالتخالا دعب هب ثّدح انو 2-9

 زيمتي نح هيف فقوت هدعب وأ طالتخالا لبق هب ثّدح هنأ ز , 1 طو تک د ا ل



 ثلاثلا لصفلا

 دودرملاو لوبقملا نيب كرتشملا داحالا ربح

 :كاثحبم هيف و

 .هيلإ اسا نه کا ا ربخلا ہیسقت :لوألا قى رجعنا 9

 لوبقملا نيب 5 تكف ةف رفتم ىرحخأ عاونأ : ىناثلا ثحيلا ټن

 .دودرملاو



 لوألا جیل

 هيلإ دنسأ نم ىلإ ةبسنلاب ربخلا ميسقت
 :بلاطم ةعبرأ هيفو

 يسدقلا ثيدحلا :لوألا بلطملا - ١
 عوفرملا ثيدحلا :يناثلا بلطملا ١-

 فوقوملا ثيدحلا :ثلاثلا بلطملا -۳
 عوطقملا ثيدحلا :عبارلا بلطملا ٤-

 .يلاوتلا ىلع اليصفت ماسقألا هذه ثحب كيلإو



 يسدقلا ثيدحلا ١ ١م لوألا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ىيسفقلا قيلخلا

 :هةقن هت = ١

 كيذا يآ ١ سوماقلا" يف امك يللا يآ "سئقلا" ىلإ دبس ةيِسْدُقلا ف با

 لاتو اط هللا وهو قيسلقلا تاذلا لإ هبوسملا

 "7 .لجو زع هبر ىلإ هايإ هدانسإ عم ن5 يبنلا نع انيلإ لق ام وه :احالطصا -ب

 :نارقلا نيبو هنيب قرفلا -؟
 : يلي ام اهرهشأ ةريثك قورف كانه

 م هظفلو «هللا نم هانعم يسدقلا ثيدحلاو «ىلاعت هللا نع هانعمو هظفل نآرقلا نأ -أ

 .هتوالتب دبعتي ال يسدقلا ثيدحلاو «هتوالتب دّبَعَتُي نآرقلا نأ -ب

 :رتاوقلا هتويث ف طرتشي :ي ال يسدقلا ثيدحلاو «رتاوتلا هتوبث يف طرتشي ر نآرقلا نأ 3

 «:ةنيسدقلا تيداسألاا ةد ۴

 .ثيدح قئام يلاوح اهددعو «ةيوبنلا ثيداحألا ددعل ةبسنلاب ةريثكب تسيل ةيسدقلا ثيداحألاو

 :هلاثم - ٤

 1 ای لايابأ دلل نع بو اب0 يبا نع هاف رذ يبأ نع هحيحص يف ملسم هاور ام

 و ىا3 موسما مكنيب هتلعجو ىسفن ىلع ملظلا تمرح نإ !يدابع اي :لاق

 :هتياور ْغّيِص ©

 :امهو «ءاش امهيأب ثيدحلا يوري ناتغيص يسدقلا ثيدحلا اا

 :ةلصلاو ربلا باتك يوونلا حرشب ملسم 07 ف فيتم نعاوقو أ !ةقرطقسللةلاسرلا 7 7
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 عوفرملا ١ 8 ۰ يالا بلطملا

 .لجو زع هبر نع هيوري اميف ۶5 هللا لوسر لاق -أ
 هنو : ن

 :هيف تافئضملا رهشأ -5

 .اثيدح ۲۷ هيف عّمَج ؛يوانملا فوؤرلادبعل "ةيسدقلا ثيداحألاب ةّيبَّسلا تافاحتالا"

 :ةميرعت - ١

 ىلإ هتّبّسنل ؛كلذب يمس هنأك "عضو" دض "عفر" لعف نم لوعفم مسا :ةغل -أ

 325 يبلا وهو «عيفّرلا ماقملا بحاص

 ''!.ةفص وأ ريرقت وأ لعف وأ لوق نم 25 يبنلا ىلإ فيضأ ام وه :احالطصا -ب

 :فيرعتلا عش =

 وأ العف وأ 5 يبلل الوق فاضملا اذه ناك ءاوس ك يبنلا ىلإ َدِنْسُأ ام وأ َبِسُن ام وه يأ

 وأ داتسالا تاك ةلضتم' هنود نم وأ .ىناحضلا وه َفْيِضُمْلا ناك .ءاوسو ةةقنض وأ اريرقت

 «هتقيقح يف روهشملا وه اذه «عطقنملاو لصتملاو لسرملاو لوصوملا عوفرملا يف لحديف ءاعطقنم

 .هفيرعتو هتقيقح يف ىرحأ لاوقأ كانهو

 :هعاونأ ۳

 :يهو «ةعبرأ عوفرملا عاونأ نأ فيرعتلا نم نيبتي

 .يلوقلا عوفرملا -أ

 يا جوقرلا تپ
 1) .هوحنب 55 :ع وفرملا ةفرعم «ثيدحلا مولع



 فوقوملا ۱۱۰ ثلاثلا بلطملا

 .يريرقتلا عوفرملا -ج

 .يفصولا عوفرملا -د

 ."... اذك 86 هللا لوسر لاق" :هريغ وأ ناحصلا لوقي نأ :يلوقلا عوفرملا لاقم ك

 ."... اذك 288 هللا لوسر لعف" :هريغ وأ ياحضلا لوقي نأ :ىلعفلا عوفرملا لاثم -ب

 "اذك 5 يبلا ةّرضحب َلعف" :هريغ وأ يباحصلا لوقي نأ :يريرقتلا عوفرملا لاثم -ج

 .لعفلا كلذل هراكنإ يوري الو

 نسحأ 4 هللا لوسر ناك" :هريغ وأ يباحضلا لوقي نأ :يفصولا عوفرملا لام -د
2 

 . اقلح سانلا

 كلاثلا «سلطظملا

 فاوئاوملا

 :هميرعت - ١

 عباتي ملو «يباحصلا دنع ثيدحلاب فقو يوارلا نأك «"فقّولا" نم لوعفم مسا :ةغل -أ

 .دانسإلا ةلسلس ىقاب درس

 : في رعتلا حرس 1 "هن “|| < ر

 ,.اعطقنم وأ الضتم مهيلإ دنسلا ناك ءاوسو ءاريرقت وأ العف وأ الوق

 ا :ف وقوملا ةفرعم «ثيدحلا مولع رظنا 0



 فوقوملا 1۱ ثلاثلا بلطملا

 ام. سانلا اوثدح :هنض بلاط يبأ نب ىلع لاق :يوارلا لوق :يلوقلا فوقوملا لاثم -أ

 سو يلا 2 نأ نوتا «نوفرعي

 °." يتم وهو امف سابع نبا مأو" :يراخبلا لوق ىلعفلا فوقوملا لاثم -ب

Edرڪني مو ةباحصلا دچا مامأ اذك تلعف :نيعباتلا صضعب لوق :يريرقتلا فوقوملا لاق  

 :هل رخآ لامخغتسا ٤=

 هفقو ثيدح اذه :الثم لاقيف ءاديقم نكل ةباحصلا ريغ نع ءاح اميف فوقوملا مسا لمعتسي

 .كلذ وحنو ءاطع ىلع وأ يرهزلا ىلع نالف

 :كاسارحن ءاهقف حالطصا - 2

 :ناسارح ءاهقف يمسي

 .اريخت :عوفرملا -أ

 .ارثأ :فوقوملاو -ب
 .هتيور يأ "ءيشلا ترا" نه ةييعام ألا ا كلذ لك :كاومسيف نوثدخملا امأ

 :امكح عوفرملاب قلعتت عورف -5
 ثيدحلا نعم امأ ىري اهتقيقح يف ققدملا نكل ءاهلكشو اهظافلأ ف فوقوملا نم روص كانه

 .امكح ع وفرملا اظفل فوقوملا نم اما يأ "امكح عوفرملا" مسا ءاملعلا اهيلع قلطأ اذل «ع وفرمل

 :روصلا هذه نمو

 .نيعباتلا نم امهالك ءاطعو يرهزلا :خلإ يرهزلا
 فا ؛مميتلا باتک ؛ييراختبلا هاور (iT .ةظفأي ء۹ کک نکا مقر cro :ملعلا باعك «يراخبلا ا

 .4 25/١ :ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا



 فوقوملا 17 ثلاثلا بلطملا

 لاج ال الرق - باكلا لهأ نع ذخألاب فرعي يذلا - يباحضلا لوقي نأ -أ

 :لثم بيرغ حرش وأ ةغل نايبب قلعت هل الو «هيف داهتجال
 قلقا ودك *ةةيضاملا رومألا نع راجألا ا

 .ةمايقلا موي لاوحأو نتفلاو محالملاك «ةيتآلا رومألا نع رابخإلا وأ -

 نم :هلوقك ءصوصخم باقع وأ صوصخم باوث هلعفب لصحي امع رابخإلا وأ -"

 .اذك رحجأ نم هلف اذك لعف

 يف فوسكلا ةالص هذ ىلع ةالصك :هيف داهتحالل لاح ال ام يباحصلا لعفي وأ -ب

 .نيعوكر نم رثكأ ةعكر لك

 .اذكب اسأب نوري ال وأ ءاذك نولعفي وأ نولوقي اوناك مآ يباحصلا ربخي وأ -ج

 لزْعُت انك :رباج لوقك «عوفرم هنأ حيحصلاف دك يبلا نمز ىلإ هفاضأ نإف ١-
 0 و هلا لوسر دهع ىلع

 اندعص اذإ انك :رباج لوقك «روهمجلا دنع فوقوم وهف هنمز ىلإ هفضي مل نإو -5؟

 ' ".انحبس انلزن اذإو ءانربك

 ضعي لورق ليم فدك ةا نم وأ اذك نعام وأ اكبار :يباحصلا لوقي وأ بوق

 نع اني :ةّيِطَع مأ لوقكو "«ةماقإلا َرتوُيو ءناذألا عفشُي نأ لالب َريَأ :ةباحصلا
 اذإ ةنسلا نم :ههف سنأ نع ةبالق يبأ لوقكو '''ءانيلع مزعي ملو «زئانحلا عابتا
 ٠ ءاعبس اهدنع ماقأ بيلا ىلع ركبلا جورت

 ”١7 :ثيدحلا ا مقر ؛ح حاكنلا باتك «ملسم اورو ۷ :ثيدحلا مقر .حاكنلا باتک راس

 ٦۰۷ :ثيدحلا مقر ءناذألا باتك «يراخبلا © :ةظفلب ۲۹۹۳ :قيدحلا مقر .داهجلا باتك ا"

 باتك ءملسمو ١١1/8 :ثيدحلا مقر زئانجلا باتك «يراحخبلا نا ٠ :ثيدحلا مقر «ةالصلا باتك «ملسمو

 571١14. :ثيدحلا مقر «حاكنلا باتك «يراخبلا 7 .مه :ثيدحلا مقر «زئانجلا
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 عوطقملا ١ ١ "“ عبارلا بلطملا

 :يهو «عبرألا تاملكلا هذه ضعب يباحصلا ركذ دنع ثيدحلا يف يوارلا لوقي وأ -ه

 موقت ال :ةياور ةريره يبأ نع جرعألا ثيدحك ةياور وأ هب عليي وأ هيمني وأ ُهُعفْري
 ° ..يغألا راغضا اهوق اولئاقت يح ةعاسلا

 دوهيلا تناك :رباج لوقك ةيآ لوزن ببسب قلعت هل اريسفت يباحصلا رسفي وأ -و
 :لاعع لاا لرل لوح دولا اح اهلك يف اهربد نم هتأرما ىتأ نم :لوقت

 ؟فوقوملاب جتحي له -۷
 هتحص تتبث ول ىح نكل ءافيعض وأ انسح وأ احيحص نوكي دق - تفرع امك - فوقوملا

 لاوقأ هنأل ؛هب لمعلا بوجو مدع فوقوملا يف لصألا نأ :كلذ نع باوجلاو ؟هب جتحي لهف
 نأل ؛لسرملا يف رم امك ةفيعضلا ثيداحألا ضعب يوقت اُهِإف تتبث نإ اهنكل «ةباحصل لاعفأو

 نم ناك اذإ امأ «عوفرملا مكح هل نكي مل اذإ اذهو «ةنسلاب لمعلا وه ناك ةباحصلا لاح

 .عوفرملاك هب لمعلا بجي ةجح وهف عوفرملا مكح هل يذلا

 عبارلا بلطملا

 عوطقلملا
 :هضيرعت -

 ."لّصَو' ا 'عطق' نم لوعفم مسا ا 5

 "”.لعف وأ لوق نم هنود نم وأ يعباتلا ىلإ فرص ام وه :احالطصا -ب

 .ره دقو ؛مالسإإلا ىلع تامو ءاملسم يباحصلا يقل نم وه : يعباتلا

 ١١٠7 :ثيدحلا مقر «حاكنلا باتك :ملسم هاور '' .۲۹۲۹ :ثيدحلا مقر «داهجلا باتك «يراخبلا ؟7

 .25 «ةيحسلا رظنا 7 .ةاتعمم



 عوطقملا 1 1٤ عبارلا بلطملا

 :فيرعتلا حرش -؟

 ريغ عوطقملاو «لعف وأ لوق نم هنود نمف يعباتلا عبات وأ يعباتلا ىلإ دا وأ ٌبسيبن ام وه يأ

 عوطقملا ثيدحلا نأ يأ ءدانسإلا تافص نم عطقنملاو «نتملا تافص نم عوطقملا نأل «عطقنملا

 عطقنملا نأ نيح ىلع «يعباتلا كلذ ىلإ الصتم دنسلا نوكي دقو «هنود نمف يعباتلا مالك نم

 .نتملاب هل قلعت الو «لصتم ريغ ثيدحلا كلذ دانسإ نأ نعي

 :ةلفمأ -#

 هيلعو لص : ع دتبملا فلحخ ةالصلا يف يرصبلا نسحلا لوق :ىلوقلا عول هللا لاك بأ

 7 علب

 ىخْري قورسم ناك :رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ لوق :يلعفلا عوطقملا لاثم -ب

 '"!.مهايندو مِهيّلَحُيَو هتالص ىلع لبقيو «هلهأ نيبو هنيب َرْثّسلا

 :هن جاجتحالا ہکح -

 مالك هنأل ؛هلئاقل هتيسن تحص ولو يأ «ةيعرشلا ماكحألا نم ءيش يف هب جتحي ال عوطقملا

 رك دا دنع ةاورلا ضعت لوقك «ةعفر ىلع لدع ةنيرق كانها تناك نإ نكل «هلغف وأ نيملسملا دحأ

 .لسرملا عوفرملا مكح هل ذئدنع دعبف العم "ةف : يعباتلا

: 71 
 :عطقنملا ىلع هقالطإ - هد

 لصتي مل يذلا يأ "عطقنملا" هب اودارأو «"ع وطقم" ظفل ياربطلاو يعفاشلاك نيثدحلا ضعب قلطأ
 .روهشم ريغ حالطصا وهو «هدانسإ

 دعي كلذ هقالطإف يناربطلا امأ «حالطصالا رارقتسا لبق كلذ لاق هنأب يعفاشلل رذتعي دقو

 .حالطصالا نع ازوجت

 :"ءايلوألا ةيلح" يف ميعن وبأ هاور '' 5 :عدتبملاو نوتفملا ةمامإ باب «ناذألا باتك «يراخبلا هاور 17 1

. 



 عوق ظ ٥ ظ ظ عبارلا بلطملا

 :عوطقملاو فوقوملا تانظم نم -5

 .ةبيش يبأ نبا فنصم أ

 .قازرلادبع فنصم -ب

 .رذنملا نباو متاح يبأ نباو ريرح نبا ريسافت تو



١١١ 

 دودرملاو لوبقملا نيب ةك رتشم را عاونأ

 :يهو «بلاطم ةعبرأ هيفو
 ديسملا :لوألا بلظملا ١=

 لصتملا :ناثلا بلطملا ١-

 تاقثلا تاذايز «تلاقلا يلطملا د۴

 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا :عبارلا بلطملا ٤-



 لصتملا ؛دنسملا ١١ ٠ ( يباثلا لوألا بلطملا

 لوألا .بلطظملا

 كفا

 :ةقيرغت =

 ا ىبلا ىلإ ًاعوقرم دس لصقا اهناحتالاطصا بي

 :هلاثم - ؟

 نع جرعألا نع دانزلا يأ نع كلام نع فسوي ا هللا كوع اد لاق ئراجتيلا هج دعأ اه

 اس هلسغيلف مكدحأ ءاثإ ق بلكلا: برش اذ :لاق ع هللا لوسر نإ :لاق هنو ةريره يب

 ك ىتلا لإ ع رفرف وهو اهتم ىلإ هلوأ نم دنس لضتا تيدح اذهف

 ظ ا

 ايا 2

SÎهقي رعت  : 

 كوول ےب عونلا اله ب و ع عطقنا' ةدص "لا 2 لعاف مسا * ةا دل

 أ

 '.ناک ام ىلع افوقوم وأ ناك اعوفرم هدنس لصتا ام :احالطصا -ب

 :ةتسسللا قوما

 عون «بيردتلا عم بيرشلا“'" .هظفلي» ۷١ هقيوخملا مقر 172/١ :ةوضولا بات «يراخبلا اور + ت 1 0 1 3

 ۸۳/3 :لصنملا



 تاقثلا تادايز ۱۱۸ ثلاثلا بلطملا

 نع هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام :عوفرملا لصتملا لاثم -أ

 ... اک اف هنأ هک هللا لوسر

 ."... اذك :لاق هنأ رمع نبا نع «عفان نع «كلام" :فوقوملا لصتملا لاثم -ب

 5 ., هلا ل ىف 5

 ةلاح يف ةلصتم افومسي الف مهيلإ ديناسألا تلصتا اذإ نيعباتلا لاوقأ امأو :يقارعلا لاق

 «بيسملا نب ديعس ىلإ لصتم اذه :مهوقك «مهمالك يف عقاوو زئاجف دييقتلا عم اما «قالطإلا

 قالطإف ؛"عيطاقم" ىمست اهفأ كلذ يف ةتكنلاو :ليق كلذ وحنو كلام ىلإ وأ ءيرهزلا ىلإ وأ

 .ةْغل نيداضتمم دحاو ءيشل فصولاك اهيلع لصتملا

 ثلاثلا بلطملا

 تاقثلا تادايز

 :تاقثلا تادايزب ذارملا -1

 ةقثلا ةدايزب دارملاو ءطباضلا لدعلا وه ةقثلاو «ةقث عمج تاقثلاو «ةدايز عمج تادايزلا

 نورخآلا تاقثلا هاور امع ام ثيدحل تاقثلا ضعب ةياور يف ظافلألا نم ادئاز هارن ام

 :تيدحلا كلذل

 :اك ئتعا نم رهشا - ؟

 اونتعاو اهوعبتتف ءءاملعلا ضعب راظنأ تتفل ثيداحألا ضعب يف تاقثلا ضعب نم تادايرلا هذه

 :مهو «ةمئألا ءالؤه كلذب رهتشا نممو ءاهتفرعمو اهعمجب

 .يروباسينلا دايز نب دمحم نب هللا دنع ركن قو تأ

 ٣ م / 2
 .يناجرجلا ميكب وبا = ا



 تاقثلا تادايز NY ثلاغلا بلظملا

 .يشرقلا دمحم نب ناسح ديلولا وبأ -ج

 :اهعوقو ی

 :كئسلا يي عقت امك نتملا يف ةدايزلا عقت

 .ةلمح وأ ةملك ةدايزب :نتملا يف تأ

 .لسرم لصو وأ فوقوم عفرب :دانسإلا يف -ب

 :نتملا يف ةدايزلا مكح - ٤

 :لاوقأ ىلع اهمكح يف ءاملعلا فلتحا دقف نتملا يف ةدايزلا امأ

 .اقلطم اهلبق نم مهنمف -أ

 .اقلطم اهدر نم مهنمو -ب

 نم اهلبقو «ةدايز ريغب الوأ هاور يذلا ثيدحلا يوار نم ةدايزلا در نم مهنمو تچ

8 

 هقفاو «نسح ميسقت وهو «ماسقأ ةثالث ىلإ اهدرو اهوبق بسحب ةدايزلا حالصلا نبا مسق دقو

 :وه ميسقتلا اذهو «هريغو يوونلا هيلع

 امال ؛لوبقلا اهمكح هذهف «قثوألا وأ تاقثلا هاور امل ةافانم اهيف سيل ةدايز -أ

 .تاقثلا نم ةقث هتلمج ةياورب درفت ثيدحك

 . ذاشلا" يف قبس امك «درلا اهمكح هذهف «قثوألا وأ تاقثلا هاور امل ةيفانم ةدايز -ب

 .نيرمأ يف ةافانملا هذه رصحنتو ؛قثوألا وأ تاقثلا هاور امل ةافانم عون اهيف ةدايز -ج

 .قلطملا دييقت ١-

 .ماعلا ,:ضصيضلا =

 :ةيافكلاو ۷۷ :ثيدحلا مولع رظنا ٤١٤ .اهدعب امو  | EE Jهد هتف م )



 تاقثلا تادايز ١7 ثلاثلا بلطملا

 ا اد لوبق حيحصلاو' :يوونلا كن لاقو «حالصلا نبا 17 نع کک مسقلا اده و

 :نتملا يف ةدايزلل ةلثمأ ٥-

 :ةافانم اهيف سيل ىلا ةدايزلل لاثم -أ

 نع حلاص يبأو نيزَر يبأ نع شمعألا نع رهْسُم نب يلع قيرط نم '''هلسم هاور ام

 رئاس اهركذي ملو «بلكلا غولو ثيدح يف "قرف" ةملك ةدايز نم هدد ةريره يبأ
 مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ :اذكه هوور امنإو «شمعألا باحصأ نم ظافحلا

 ةقث وهو ءرهْسُم نب يلع هب درفت ربخك ةدايزلا هذه نوكتف رارم عبس هلسغيلف

 .ةدايرلا كلت لبقتف

 لهأ انديِع قيرشتلا مايأو رحنلا مويو ةفرع موي :ثيدح يف "ةفرع موي" ةدايز -ب

 امي ءاج امنإو ءاقودب هقرط عيمج نم ثيدحلا نإف ؛برشاو لكأ .مايأ يهو مالسإلا

 يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو «رماع نب ةبقع نع هيبأ نع حابر نب يلع نب ىسوم

 .امهريغو دواد وبأو

 :ةافانم عون اهيف ىلا ةدايزلل لاثم بع

 لوسر لاق :لاق ةفيذح نع يعبر نع يعحشألا كلام يبأ قيرط نم ملسم هاور ام

 درفت دقف اروهط انل اهتبرت تلعجو ءادجسم اهلك ضرألا انل تلعجو ... 22 هللا

 ثيدحلا اوور امنإو «ةاورلا نم هريغ اهركذي ملو «"اهتبرت" ةدايزب يعجشألا كلام وبأ

 ووو ادجسم ضرألا انا تلعجو ؛اذکھ

 بهذمو «ةدايزلا نم عونلا اذه لوبق كلامو يعفاشلا بهذمو اذه ۲٤۷/١ :بيردتلا عه بي ةجلا رظنا ' (

 .اهدعب امو ۱۸۲/۳ :يوونلا حرشب "ملسم حيحص" يف ثيدحلا تاياور رظنا  .هدر :ةيفنحلا

 .اشدعب امو 1C : يو لا حرشب ملسم حيحص )9



 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا ۲۱ عبارلا بلطملا

 :دانسإلا يف ةدايزلا مکح ب

 لصولا ضراعت امهو ءامهعوقو رثكي نيتيسيئر نيتلأسم ىلع انه بصف دانسإلا يف ةدايزلا امأ
 اه ءاملعلا درفأ دقف دانسإلا يف ةدايزلا روص يقاب امأ «فقولا عم عفرلا ضراعتو «لاسرإلا عم

 ."ديناسألا لصتم يف ديزملا" لثم ةصاخ اثاحبأ

 :يهو «لاوقأ ةعبرأ ىلع اهدرو ةدايزلا لوبق يف ءاملعلا فلتخا دقو اذه

 “.نييلوصألاو ءاهقفلا روهمج لوق وهو - ةدايزلا لوبق يأ - هعفر وأ هلصو نمل مكحلا -أ
 قيد اما دا لوف وسو د اطا لا و أح دقو وأ هلسرأ نمل مكحلا -ب

 .ثيدحلا باحصأ ضعب لوق وهو «رثكألل مكحلا -ج

 .ثيدحلا باحصأ ضعب لوق وهو «ظفحألل مكحلا -د

 ليئارسإ هاو «يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي هاور دقف يلوب الإ حاكن ال :ثيدح هلاثمو

 نع جاجحلا نب ةبعشو يروثلا نايفس هاورو ءالصتم ادنسم قاحسإ يبأ نع عيبرلا نب سيقو
 7 .السرم قاحسإ يبأ

 عبارلا بلطملا

 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا

 اهتم لک ليرعت ١-

 :رابتعالا -أ

 نم رخآ ءيش اهب فرعيل ؛رومألا ق رظنلا «رابتعالا نعم "ربّتعا' ردصم :ةغل ١-

 .4 1١١ :ةيافكلا ءاندنع حيحصلا وه لوقلا اذه :بيل 1 لاق ©"

 .اهدعب امو 4١8 :ةيافكلا ف هلصوو «هلاسرإ يف ةاورلا فالتخاو لاثملا رظنا ؟')



 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا NTT ۰ عبارلا بلطملا

 يف هكراش له فرعيل ؛وار هتياورب درفنا ثيدح قرط عبتت وه :احالطصا ١-

 :(عباتلا ىمسيو) عباتملا -ب

 ارح ع قرع لسا يسال ا
 ئععمو اظفل درفلا ثيدحلا ةاور هتاور هيف كراشي يذلا ثيدحلا وه :احالطضا -؟

Eقالا  

 درفلا ثيدحلل نأ دهشي ةن تالل یک 2"ةداهشلا" نم لعاف مسا *ةغل ١=

 .همعديو يعدم لوق كاشلا ي وقي امك «هي وهي و ءالصأ

 .يباحصلا يف فالتخالا عم «طقف ننعم وأ

 :دهاشلاو ءباتلل اسس 6 رابتعالا تت
 3 ناسا امن

 وه رابتعالا امنإو «كلذك سيل رمألا نكل «دهاشلاو عباتلل ميسق رابتعالا نأ صخش مهوتي اعر

 .دهاشلا و عباتلا نع شيتفتلاو تحيا ةقيرط ونه يأ ءامهيلإ لصوتلا ةئره

 :دهاشلاو عباتلل ىخا م ةاظصا ع
 42" يع

 فيررعت اقف كل ه رروهتشلل وهو ( ركألا ةيلع ىذلا وه دهاشلاو عباتلا فيرعت نم ردد اه

 4 ا
2 

 :وش و ءامه رخخأ

 .فلتخا وأ يباحصلا دحتا ءاوس .ظفللاب درفلا ثيدحلا ةاورل ةكراشملا لصحت نأ :عباتلا -أ

 وأ يباحصلا دحتا ءاوس :نيعملاب درفلا ثيدحلا ةاورل ةكراشملا لصحت نأ :دهاشلا -ب

 دهاشلا ىلع عباتلا مسا قلطيف ءرخآلا ىلع امهدحأ مسا قلطي دقو اذه «فلتحا



 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا 1 كني عبارلا بلطملا

 ''ءرجح نبا ظفاحلا لاق امك لهس رمألاو «عباتلا ىلع دهاشلا مسا قلطي امك

 .ثيدحلل ىرخأ ةياور ىلع روثعلاب ثيدحلا ةيوقت وهو «دحاو امهنم فدهلا نأل

 :ةعباتملا - ٤

 :اهفيرعت -أ

 .ةقفاوملا نذإ ةعباتملاف «"قفاّو" ىيعمب "َعَباَت' ردصم :ةغل ١-

 .ثيدحلا ةياور ق هريغ يوارلا كراشي نأ :احالطصا ١-

 :ناعون ةعباتملاو :اهعاونأ -ب

 .دانسإإلا لوأ وع ي وارلل ةك راشملا لصحت نأ يهو :ةمات ةعباتم ١-

 .دانسإلا ءانثأ يف يوارلل ةك ر اشملا لصحت نأ يهو :ةرصاق ةعباتم -۲

 :ةلغمأ -ه

 ءدهاشلاو ةرصاقلا ةعباتملاو ةماتلا ةعباتملا هيف رجح نبا ظفاحلا هب م ادحاو الاثم ركذأس

 لاب

 لوسر نأ انك رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام نع ؛"ٌمألا" يف يعفاشلا هاور ام :وهو

 لاف ټټر یج او رطقن هل «لالشا أ ورث ع |! هسا هاف (لورشعو عبس رهشلا اق 0 هللا ل 2 ت مك | 1 ته تت - : 1 3 - U ف 2 دتا ت

 .نينالاب دلا اولمک اف مکیلغ 2

 نأل ؛"هبئارغ" يف هوُدعف كلام نع هب درفت ىعفاشلا نأ موق نظ ظفللا اذه ثيدحلا اذهف

 رابتغالا دعب. نكل ىهل اوردقاف مكبلع ف نإف :ظفلب دانسإلا اذه هنع هوور كلام باحصأ

 .ادهاشو ةرصاق ةعباتمو ةمات ةعباتم يعفاشلل اندحو

 كلام نع يبّتْعَقلا ةَملْسَم نب هللا دبع نع يراخبلا هاور امف :ةماتلا ةعباتملا امأ -أ

 .نيدات ةدعلا اوك اف مكيلع مغ لاف :هيفو ةسفن ةانسإلاب

E. RT) : 13 aا  



 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا ١ ا”

 دمت هييبأ نع دمت خب مصاع قيرط نم ةميزخ نبا هاور امف :ةرصاقلا ةعباتملا امأو

 .نودات اولمكف :ظفلب رمع نب هللا كبع هدج هع كف زا عيا

 نع اف سابع نبا نع نينح نب دمحم ةياور نم يئاسنلا هاور امف :دهاشلا امأو

 .نييالب ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف :هيفو ؛لاق دك یبا



 يناثلا بنابلا

 ليدعتلاو حرجلا نم كلذب قلعتي امو هتياور لبقت نم ةفص

 لوصف ةثالث هيفو

 .هلوبق طورشو يوارلا يف :لوألا لصفلا ه

 ليدعتلاو حرحلا بتك نع ةماع ةركف :يناثلا لصفلا ه . ايدعتلا : ةا کا

 .ليدعتلاو حرحجلا بتارم :ثلاثلا لصفلا ه



 هلوبق طورشو يوارلا يف ۲٦ لوألا لصفلا

 :ةيديهمت ةمدقم - ١

 ةحص ةفرعم ق لوألا ةزيكرلا مهف «ةاورلا قيرط نع انلصي ع هللا لوس كاع نأ اغ

 اطورش مهتياور لوبقل اوطرشو «ةاورلاب ثيدحلا ءاملع متها كلذل ؛هتحص مدع وأ ثيدحلا

 .مهتقيرط ةدوجو مهريكفت دادسو مهرظن دعب ىلع لدت ةمكحم ةقيقد

 ثيدحلا لوبقل اهوطرتشا ىلا ىرحألا طورشلاو «يوارلا يف اهوطرتشا ىلا طورشلا هذهو

 هباحصأ هفصي يذلا رصعلا اذه يف يح للملا نم ةلم ّيأ اهيلإ لصوتت مل «رابحألاو

 يف حلطصملا ءاملع اهطرتشا ىلا طورشلا رابخألا ةلقن يف اوطرتشي مل مهنإف «ةقدلاو ةيجهنملاب

 امي قثوي ال ةيمرلا ءابنألا تالاكو اهلقانتت يلا رابخألا نم ريثكف ءاهنم لقأ الو لب «يوارلا

 ام اريثكو ءاهتاور الإ رابخألا ةفآ امو «نيلوهجملا اهتاور ببسب كلذو ءاهقدص ىلإ نكري الو

 .ليلق دعب رابحألا كلت ةحص مدع رهظي

 وارلا لوبق طورش =

 :امه «نايساسأ ناطرش يوارلا ف طرتشي هنأ ىلع هقفلاو ثيدحلا وسا عمجأ

 ؛قسفلا بابسأ نم اميلس القاع اًغلاي اهلسم يوارلا نتوكي نأ اه نوتعيو :ةلادغلا تأ

 .ةءورملا مراوح نم اميلس

 شحاف الو ؛ظفحلا ءىس الو «تاقثلل فلاخم ريغ يوارل ا نوكي نأ هب نونعيو :طبضلا -ب

 .ماهوألا ريثك الو ءالفغم الو «طلغلا

 ؟ةلادعلا تبثت مب - ع

 :نيرمأ دحأب ةلادعلا تبت

 .اهيلع مهنم دحاو وأ ليدعتلا ءاملع صني نأ يأ اهيلع نيِلَدَعُم صيصنتب امإ -أ



 هلوبق طورشو يوارلا يف ۲۷ 0 لوألا لصفلا

 هيلع ءانثلا عاشو «ملعلا لهأ نيب هتلادع ترهتشا نمف «ةرهشلاو ةفاضتسالاب امإو -ب

 نيروهشملا ةمئألا لثم كلذو ءاهيلع صني لّدَعم ىلإ كلذ دعب جاتحي الو «ىفك

 .مهريغو يعازوألاو نينايفسلاو ةعبرألا ةمئألاك

 :ةلادعلا توبث يف ربلا دبع نبا ظفاحلا بهذم - 4

 نيبتي يح ةلادعلا ىلع هرمأ لومحم هب ةيانعلا فورعم ملع لماح لك نأ ربلا دبع نبا يأر

 :نيلاغلا فيرحت هنع نوفني «هلودُع فّلَ لك نم ملعلا اذه لمحي :ثيدحب جتحاو «هحرح

 نيلطبملا لاحتناو

 نم دجوي هنأ ليلدب هلودع فلَح لك نم ملعلا اذه لمحل :هانعم نإف هتحص ضرف ىلعو
 .لدع ريغ وهو ملعلا اذه لمحي

 ؟يوارلا طبض فرعي فيك ٥-

 .حصي مل ثيدحلا نأل ؛ءاملعلا دنع يضرم ريغ اذه هلوقو '''ءنيلهاجلا ليوأتو <

 وهف ابلاغ مهتياور يف مهقفاو نإف «ةيوارلا يف نينقتملا تاقثلا هتقفاومم يوارلا طبض فرعي

 .هب جّنَحُي مل و «هطبض لتخا مه هتفلاخم ترثك نإف ءمهل ةردانلا هتفلاخم رضت الو «طباض

 ؟هببس نايب ريغ نم ليدعتلاو حرجلا لبقي له ٦-

 ةريثك هبابسأ نأل ؛روهشملا حيحصلا ىلع هببس ركذ ريغ نم لبقيف ليدعتلا امأ -أ

 وأ ءاذك بكتري مل ءاذك لعفي مل :الثم لوقي نأ لّدَعملا جاتحي ذإ ؛اهرصح بعصي

 ...اذكهو اذك لعفيو ءاذك لعفي وه :لوقي

 بابسأ ىف :نوفلتخي سانلا نآلو :هركذ بعضي ال هنأل ءارّسفم الإ لبقي الف حرجا امأ ت

 يف ررقم رهاظ اذهو :حالصلا نبا لاق «حراجب سيل ام مهدحأ حرجي دقف «حرجلا

 هداقنو ثيدحلا ظافح نم ةمئألا بهذم هنأ ظفاحلا بيطخلا ركذو ءهلوصأو هقفلا

 هنسح دقو «ءيش اهنم تبثي ال ةفيعض اهلك «قرط هل :يقارعلا لاقو «هريغو "لماكلا" يف يدع نبا هاور ' '
 ٠٠۲/١. :بيردتلا يف ليصافتلا رظناو «هقرط ةرثكل ؛ءاملعلا ضعب



۲۸ 

 حرجا هريغ نم قبس ةعامجب يراخبلا جتحا كلذلو ءامهريغو ملسمو يراخبلا :لثم

 رهتشا ةعامجو ديعس نب دْيَوُسب ملسم جتحاو «قوزرم نب ورمعو ةمركعك «مه

 '”.هبيس رسف اذإ الإ
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 .دحاو لوقب ليدعتلاو حرحلا تبثي هنأ حيحصلا -أ

 .دمتعم ريغ لوقلا اذهإو «نينثتا نم دب ال :ليقو ي

 :دحاو وار يف ليدعتلاو ح رجلا عامتجا -۸

 :ليدعتلاو ح رجلا وار يف عمتحا اذإ

 ءا رت ناك اذإ حرجلا مدقي هنأ دمتعملاف -ض

 فيعض لوق وهو «ليدعتلا َمَدَق نيحراجلا ددع ىلع ةيادعملا ددع داز نإ :ليقو -ب

 :صخش نع لدعلا ةياور ہکح =8

 وه :ليقو «حيحصلا وهو «نيرثكألا دنع هل اليدعت دعت ال صخخش نع لدعلا ةياور -أ

 ق اعتق هلا هاش سلو هعحسب اكس سيل يئس: ققو ىلع ااو ملاعلا لمقوب دب

 نم هريغو يدمالا هححصو «هتحصب مكح وه لب :ليقو «هتاور ي الو هتحص

 .ليوط مالك ةلأسملا فو ؛نييلوصألا

 :قسفلا نم بئانلا اةياور مكنح حال ٥

 .قسفلا نه بقا ةياور: لبقتا تأ

 يسب راصععاب 4ا دودا مولد



= 

 هلوبق طورشو يوارلا يف ةماعلا

 .هريغلو هل ارجز كلذو ء3 هللا لوسر ثيدح يف بذكلا نم بئاتلا ةياور لبقت الو

 :ارجأ ثيدحتلا ىلع ذحأ نم ةياور

 .متاح يبأو قاحسإو دمحأك «ضعبلا دنع لبقت ال

 نک د ن لضفلا ميت ناک ءربخآلا ضعبلا دنع لبقتو

 زاوجب ثيدحتلا ببسب هلايعل بسكلا هيلع عنتما نمل يزاريشلا قاحسإ وبأ فأو

 .رخألا لحن

 :وهسلا ةرثك وأ نيقلتلا لوبقب وأ لهاستلاب فرع نم ةياور

 تقو مونلاب يلابي ال نمك «هعامسإ وأ هعام يف لهاستلاب فرع نم ةياور لبقت ال

 .لباقم ريغ لصأ نم ثدحي وأ «عامسلا

 هب ثدحيف شلاق نقلي نأب ؛ثيدحلا يف نيقلتلا لوبقب فرع نم ةياور لبقت الو

 .هثيدح نم هنأ ملعي نأ ريغ نم

 .هتياور يف وهسلا اركي فارغ نم ةياورب لبق الو

 :ينو َثَدَح نم ةياور

 دبع بعل هب تنس امور ديلا 5079 ا ی يوب تدم نع یر

 :هتياور مكح

 .كللذ وحنو ىلع بذكي وه وأ هتيور ام :لاق نأب ءامزاجج ايفن هافن نإ :درلا مسي

 .كلذ وحنو «هركذأ ال وأ «هفرعأ ال :لوقي نأك «هيفن يف ددرت نإ :لوبقلا -1

a 

-- 2 

 دحاو يف احداق ثيدحلا در ربتعي ال ؟امهنم دحاو يف احداق ثيدحلا در ربتعي له

 .رخآلا نم نعطلاب ىلوأ امهدحأ سيل هنأل ؛امهنم

 نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر ةياور نم هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ام ام :هلاثم



 ليدعتلاو حرجلا بتك نع ةماع ةركف ل يناثلا لصفلا

 عم نيميلاب ىضق 35 هللا لوسر نأ :ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس نع

 نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر هب نيثدح :يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع لاق .دهاشلا

 ءاذكب كنع ةعيبر ئثدح :تلقف «هفرعي ملف «هنع هتلأسف اليهس تيقلف :ليهس نع

 نع هتتدح أ :ئيع ةعيبر نع زيزعلا دبع يندح :لوقي كلذ دعب ليهس راصف

 لك اعوفرم هك ةريره يبأ

 .يدادغبلا بيطخلل "يِسنو ثدح نم رابخأ" باتك :هيف تافنصملا رهشأ -ه

 ليدعتلاو ح رجلا بتك نع ةماع ةركف
 ف نعطلا وأ «مهطبضو ةاورلا ةلادع :اهنم :رومأ ىلع ىئبم افعضو ةحص ثيدحلا ىلع مكحلا نأ اع

 نع ةلوقنم مهطبضو ةاورلا ةلادع نايب اهيف ىلا بتكلا فينصتب ءاملعلا ماق كلذل .مهطبضو مهتلادع

 ةهجوملا نوعطلا بتكلا كلت قا اونيب امك «"ليدعلا"ب سسي امااذهو «نيقوثوملا نيلدعملا ةمئألا

 ام اذهو «نيبصعتملا ريغ ةمئألا نع ةلوقنم كلذك مهظفحو مهطبض ىلإ وأ ةاورلا ضعب ةلادع ىلإ

 .'ليدعتلاو حرحلا بتك" بتكلا كلت ىلع قلطأ انه نمو "حرجا" ب ىمسي

 ءافجسلا نايل ةدرفملا :انهنهو «تاقنلا ةاورلا قابلا ةذةفملا :اهسف ةةحوعمو ةري# سكلا هذه

 بتكلا هذه ضعب نإف قرا هيج نمو «ءافعضلاو تاقثلا ةاورلا نايبل بتك :اهنمو «نيحورججاو

 ام :اهنمو «ثيدحلا بتك نم ةصاخ بتك وأ باتك لاحر نع رظنلا ضغب ثيدحلا ةاور ركذل ماع

 .ثيدحلا بتك نم ةنيعم بتك وأ صاح باتك ةاور مجارتب صاخ وه

 حسم.اوماق ذإ ؛ارابج امهم اعئار المع بتكلا هذه فينصت يف ليدعتلاو حرحلا ءاملع لمع ربتعيو اذه

 نمو هنع اوذحأ نم نايب مث ءالوأ مهيلإ هجوملا ليدعتلا وأ حرجلا نايبو «ثيدحلا ةاور عيمج محارتل قيقد

 هبف اوشاع يذلا مهنمر ديدحم نم كلذ ىلإ امو «خ ويشلا ضعبب اوقتلا ىمو ءاولحر نيأو (مهنع لجأ



 ليدعتلاو ح رجلا بتك هک نع ةماع ةركف ۳۹ ياثلا لصفلا

 9 بلا e مسي مل لکشب

 مايأل ١ ىدم ىلع اوظفحف «ثيدحلا هأورو لاجرلا مجارت 8 ةمخضلا تاعوسولملا هذه حصو نم

 :بتكلا هذه ءامسألا ضعب كيلإو ءاريخ انع هللا مهازجف هتلقتو ثيدحلا ةاورب لماكلا فيرعتلا

 د

al 

 .ءافعضلاو تاقثلا ةاورلل ماع وهو «يراخبلل "ريبكلا خيراتلا"

 ءءافعضلاو تاقثلا ةاورلل ماع وه كلذك «متاح يبأ نبال "ليدعتلاو حرجلا"

 .هلبق يذلا باتكلا هبشيو

 .تاقثلاب صاح باتك «ناّبح نبال "تاقثلا"

 رهاظ وه امك ءافعضلا مجارتب صاخ وهو «يدع نبال "ءافعضلا 2 لماكلا"

 .همسا نم

 ءافعضلاو تاقثلا يف ماع باتك «يسدقملا نيغلا دبعل "”لاحرلا ءامسأ يف لامكلا"

 .ةتسلا بتكلا لاحرب صاح هنأ الإ

 نم لك يأ) نيكورتملاو ءافعضلاب صاخ باتك «ييهذلل "لادتعالا نازيم"

 .(هيف حرجلا لّبقُي مل نإو حرج

 باتك تارصتخمو تابيذق نم ربتعي ءرجح نبا ظفاحلل 'بيذهتلا بيذمت'

 ."لاحرلا ءامسأ يف لامكلا"

 "بيذهتلا بيذق" باتكل راصتخا وهو ءرجح نبا ظفاحلل "بيذهتلا بيرقت"



 ليدعتلاو ح رجلا بتارم ر ا ثلاثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا

 ليدعتلاو حربا بارم

 عبرأ ىلإ ليدعتلاو حرجلا چک "ليدعتلاو حرجلا" هباتك ةمدقم يف متاح يبأ نبا مسق دقل

 «نيتبترم ليدعتلاو حرجلا بتارم نم لك ىلع ءاملعلا داز مث ءاهنم ةبترم لك مكح نيبو «بتارم

 :اهظافلأ عم بتارملا هذه كيلإو ءاتس ليدعتلاو ح رجلا بتارم نم لك تراصف

 :اهظافلأو ليدعتلا بتارم ١-

 هيلإ نالف :لثم اهعفرأ يهو «لّعفأ نزو ىلع ناك وأ قيثوتلا يف ةغلابملا ىلع لذ اه ١

 . سابلا تبلآ نلف وأ «تيعلا قف ىهتملا

 .تبث ةقث وأ «ةقث ةقث ك «قيثوتلا تافص نم نيتفص وأ ةفصب دكأت ام مث -ب

 .ةجح وأ «ةقث ك «ديكوت ريغ نم قيثوتلا ىلع ةلاد ةفصب هنع َرَّبَع ام مث -ج

 وأ «قدصلا هلَحَم وأ «قودص ك «طبضلاب راعشإ نود نم ليدعتلا ىلع لد ام مث -د

 وهف «يوارلا يف نيعم نبا اهاق اذإ "هب سأب ال" نإف ؛نيعم نبا ريغ دنع هب سأب ال

 .ةقن هدنع

 .سانلا هنع ىور وأ «خيش نالف :لثم حيرجتلا وأ قيثوتلا ىلع ةلالد هيف سيل ام مث -ه

 .هثيدح ُبّتكُي وأ «ثيدحلا حلاص نالف :لثم حيرجتلا نم برقلاب رعشأ ام مث -و

 :بتارملا هذه مكح -؟

 .ضعب نم ىوقأ مهضعب ناك نإو ءاهلهأب َجَتحُيف ىلوألا ثالثلا بتارملا امأ -أ

 إو رخو مهثيدح بنكي نكلو ءامهلهأب جتحي الف ةسماخلاو ةعبارلا ةبترملا امأو -ب

 الف الإو مهثيدحب جتحا مهقفاو نإف «نيطباضلا تاقثلا ثيداحأ ىلع مهثيدح ضرعب مهطبض ربتخي يأ :ريتخيو

 = ليق نم نأ نظ نم أطخأ دقو «رابتخالا لبق هثيدحب جتحي ال ةاورلا نم "قودص" :هيف ليق نم نأ كلذ نم رهظف



 ليدعتلاو حرجلا بتارم ١ ”* ثلاثلا لصفلا

 .ةعبارلا ةبترملا لهأ نود ةسماخلا ةبترملا لهأ ناك

 طقف رابتعالل مهثيدح بتكي نكلو ءاهلهأب جتحي الف ةسداسلا ةبترملا لهأ امأو -ج

 .طبضلا مدع يف مهرمأ روهظل كلذو «رابتخالا نود

 :اهظافلأو حرحلا بتارم -۳

 .لاقُم هيف وأ «ثيدحلا نِي نالف :لثم - حرجلا يف اهلهسأ يهو - نييلتلا ىلع لد ام -أ

 .ريكانم هل وأ ءفيعض وأ «هب جتحي ال نالف :لثم ؛ههبشو هب جاجتحالا مدعب حرص ام مث -ب

 ل اولا لأ «هثیدح بتكي ال نالف : لثم عهوحنو هثيدح ةباتك مدعب حرص اه مث سب

 .ٍةَرمب هاو وأ ءادج فيعض وأ «هنع ةيوارلا

 وأ «عضولاب مهتم وأ «بذكلاب مهتم نالف :لثم وحن و بذكلاب ماتا هيف ام مث -د

 .ةقثب سيل وأ «كورتقم وأ «طقاس وأ تيدا قرسي

 وأ ءعاضو وأ «لاحد وأ «باذك :لثم «هوحنو بذكلاب هفصو ىلع لد ام مث -ه

 .عضي وأ «بذكي

 وأ «سانلا بذكأ نالف :لثم - اهأوسأ يهو - بذكلا يف ةغلابملا ىلع لد ام مث -و

 .بذكلا نكر وه وأ «بذكلا يف ىهتنملا هيلإ

 :بتارملا هذه مكح - 4

 رابتعالل مهثيدح بتكي نكل ءاعبط مهثيدحب جنح ال هنإف نّييلوألا نيتبترملا لهأ امأ -أ

 .ىلوألا ةبترملا لهأ نود ةيناثلا ةبترملا لهأ ناك نإو طقف

 .هب ربتعي الو تشكي الو ,مهثيدحب جتحي الف ةريحألا عبرألا بتارملا لهأ امأو ب

 ظفاحلا امأ «ليدعتلاو ح رجا هزه حالطصا هيلع امه اذه ي كن جتح نسحلا نك ؛نسح هثيدحف "قودض" :هيف

 .ملعأ هللاو «"قودص" ةملكل ةبسنلاب "بيذهتلا بيرقت" باتك يف صاح حالطصا هل نوكي دقف رجح نبا



 اورلا
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 ثلاقلا بابلا

 اهطبض ةيفيك و اهيادأو ةي

 نالصف هيفو

 اهلمحت قرطو «ةياورلا طبض ةيفيك :لوألا لصفلا «
 ا لصفلا 5
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 لوألا لضفلا 5 ٤

 اهلمحت قرطو ةياورلا طبض ةيفيك

 .هطبض ةفصو هلمحتو ثيدحلا عام ةيفيك :لوألا ثحبملا 8

 .ءادألا غيصو لمحتلا قرط :ناثلا ثحبملا ©

 .هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك :ثلاثلا ثحملا ©

 .ثيدحلا ةياور ةفض :عبا لا تثحملا ©
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 ... ثيدحلا ع امس ةيفيك ۱۳٦ ٠ لوألا ثحبملا

 لوألا ثحبملا

 هطبض ةفصو هلمحنو ثيدحلا عام” ةيفيك

 اه =

 نم ثيدحلا عام ديري نميف طرتشي امو يغبني ام نايب :"ثيدحلا عامس ةيفيك ب دارملا

 وأ ابوجو ةنيعم نس طارتشا لثم كلذو «هريغل دعب اميف هيدؤيل «لمحتو ةياور عام“ خويشلا

 باخت

 فيك يأ "هطبض ةفص"ب دارملاو «خويشلا نع هيقلتو هذخأ قرط نايب "لكشف" فارللاو

 .هيلإ َنَمْطُي لكش ىلع هريغل هيوري نأل هلهوي اطبض ثيدحلا نم هاقلت ام بلاطلا طبضي
 طباوضلاو دعاوقلا هل اوعضوو «ثيدحلا مولع نم عونلا اذهب حلطصملا ءاملع تعا دقو

 اهضعب «بتارم ىلع اهولعجو «ثيدحلا لمحت قرط نيب اوزيمو «عئار قيقد لكشب طورشلاو

 ىلإ صخش نم هلاقتنا نسحو 5 هللا لوسر ثيدحب ةيانعلل مهنم اديكأت كلذو «ضعب نم ىوقأ
 يف ةقيرطلا هذه نأ نقويو «هيلإ يوبنلا ثيدحلا لوصو ةقيرط ىلإ ملسملا نئمطي يك ءصخش
 .ةقدلاو ةمالسلا ىهتنم

 ؟ ع ولبلاو مالسإإلا تیدحل ا لمحت طرتشي له -۲

 - ءادألل كلذ طرتشي نكل «حيحصلا ىلع غولبلاو مالسإلا ثيدحلا لمحتل طرتشي ال

 نم هلمحت ام غلابلا ملسملا ةياور لبقتف كلذ ىلع ءانبو - يوارلا طورش يف انب رم امك

 .غلابلا ريغل ةبسنلاب زييمتلا نم دب ال نكل «هغولب لبق وأ «همالسإ لبق ثيدحلا

 ةياور اولبق نيملسملا نأل ؛دمتعم ريغ لوق هنكلو «غولبلا ثيدحلا لمحتل طرتشي هنإ :ليق دقو

 .هدعب وأ غولبلا لبق هولمحت ام نيب قرف ريغ نم 2 امهريغو سابع نباو نسحلاك ةباحصلا راغص

 .بالطلل هؤاطعإ ۾ ثيدحلا ةياور :ءادألاو ‹خويشلا نع هذحخأو ثيدحلا يقلت ةانعم :لمحتلا 'ثيدحلا لمحتل



 ءادألا غيصو لمحتلا قرط ۳۷ يناثلا ثحبملا

 ؟ثيداحألا عامسب ءادتبالا بحسب م -؟
 .ماشلا لهأ هيلعو «نيثالثلا نس يف ثيدحلا عامسب بلاطلا ئدتبي نأ بحتسي :ليق -أ

 .ةفوكلا لهأ هيلعو «نيرشعلا نس يف :ليقو -ب

 .ةرصبلا لهأ هيلعو «ةرشاعلا نس يف :ليقو 2

 نأل ؛هعامس حصي نيح نم ثيدحلا عامسب ريكبتلا ةرخأتملا راصعألا يف باوصلاو -د

 .بتكلا يف طبضنم ثيدحلا

 ؟ةنيعم نس ريغصلا عامس ةحصل له - 4

 .ثيدحلا لهأ نيب لمعلا رقتسا هيلعو «نينس سمخ كلذ ءاملعلا ضعب دّدح -أ

 ناك «باوجلا وو باطنخلا ريغصلا مهف نإف ءزييمتلا رابتعا باوصلا :مهضعب لاقو -ب

 .الف الإو «عمسلا حيحص ازّيمم

 يناثلا ثحبملا

 ءادألا غّيصو لمحتلا قرط

 ةلوانملا ؛ةزاجإلا «خيشلا ىلع ةءارقلا «خيشلا ظفل نم عامسلا :يهو «ةينامن ثيدحلا لمحت قرط

 .ةداجولا ؛ةيصولا «مالعإلا «ةباتكلا

 .اضيأ راصتحاب اهنم لكل ءادألا ظافلأ نايب عم «راصتحاب اعابت اهنم لك ىلع ملكتأسو

 : خيشلا طظفل وه عامسلا حا

 «هباتك وأ هظفح نم خيشلا أرق ءاوس «بلاطلا عمسيو خيشلا أرقي نأ :هتروص -أ

 تارابعلا ءادألا عيصب دارملاو ؛خ ويشلا نع هيقلتو ثيدحلا لئغنأ تائيه لمحتلا قرطب دارملا خا لمحتلا قرط

 .ينربخأ وأ يثدح وأ تعم“ :لثم «بالطل هؤاطعإو ثيدحلا ةياور دنع ثدحملا اهلمعتسي يلا



 ءادألا غيصو لمحتلا قرط ۳۸ يناثلا ثحبملا

 .ريهامجلا دنع لمحتلا قرط ماسقأ ىلعأ عامسلا :هتبتر -ب

 زوجي ناك «لمحتلا قرط نم مسق لكل ظافلألا ضعب صيصخت عيشي نأ لبق ١-
 وأ «نربحأ وأ «ٰیندح وأ 2 تعم” :ءادألا ف لوقي قا خيشلا لطفل نم عماسلل

 7 کد وأ لل لاق وأ ‹«نأبنأ

 تراص «لمحتلا قرط نم مسق لكل ظافلألا ضعب صيصخت عاش نأ دعبو -؟

 :ىلاعلا وحنلا ىلع ءادألا ظافلأ

 .ئددح وأ تس : خيشلا ظفل نم عامسلل

 . ين ربخأ :خيشلا ىلع ةءارقلل

 ابنا اجا

 .يل ركذ وأ «يل لاق :ةركاذملا عامسل

 2 هاا .لابخ قولا را ا
 e ئلع ]ل رفت

 ."اضرع" نيثدحملا رثكأ اهيمسيو

 ؛عمسي وهو هريغ أرق وأ بلاطلا أرق ءاوس «عمسي خيشلاو بلاطلا أرقي نأ :اقروص -أ
 نم ئراقلل عبسي خيشلا ناك عاوسو بات نم وأ ظفح نم ةءارقلا تناك ءاوس ۾

 ف فالح الب ةحيحص ةياور خيشلا ىلع ةءارقلا قيرطب ةيوارلا :امب ةيوارلا مكح 5-5

 بلاطلاو خيشلا هل دعتسا دق نوكي ثيدحتلا عام نأ ذإ ؛ثيدحتلا عام ريغ ةركاذملا عامس :ةركاذملا عامسل
 .دادعتسالا كلذ اهيف سيلف ةركاذملا امأ «ثيدحلا سلجم ءيجما لبق اطبضو اريضحت

 .هل اهطبضيل هنم خيشلا اهعمسي نأ خيشلا ىلع بلاطلا ةءارق نم ةياغلا نأل كلذو «ثيداحألا



 ءادألا غيصو لمحتلا قرط ۳۹ يناثلا ثحبملا

 .نيددشتملا نم هب دتعي ال نم ضعب نع يكح ام الإ «ةروكذملا روصلا عيمج

 :لاوقأ ةثالث ىلع اهتبتر يف فلتخا :اهتبتر -ج

 .ةفوكلاو زاجحلا ءاملع مظعمو «يراخبلاو كلام نع يور :عامسلل ةيواسم ١-

 .حيحصلا وهو «قرشملا لهأ روهمج نع يور :عامسلا نم ندأ ١-
 .كلام نع ةياورو «بثذ يبأ نباو ةفينح يبأ نع يور :عامسلا نم ىلعأ -“

 :ءادألا ظافلأ -د

 .هب ّرقأف عمسأ انأو هيلع ئرق وأ ءنالف ىلع تأرق :بلاطلا لوقي نأ طوحألا ١-

 .هيلع ةءارق انثدح ك ةءارقلا ظفلب ةديقم عامسلا تارابعب زوجيو -1

 .اهريغ نود طقف "انربخأ" ظفل قالطإ نيثدحملا نم ريثك هيلع يذلا عئاشلا -“*

 :ةراججال | سا"

 .ةباتك وأ اظفل ةياورلاب نذإلا :اهفيرعت -أ

 .يراخبلا حيحص يع يورت نأ كل ٌُتْرَجَأ :هبالط دحأل خيشلا لوقي نأ :اتروص -ب

 :يهو «عاونأ ةسمخ اهنم ركذأس ةريثك عاونأ ةزاحالل :افعا وأ تو

 ىلعأ عونلا اذهو «يراخبلا حيحص تزحأك :نّيعمل انعم يلا رجب نأ ا

 .ةلوانملا نع ةدّدجملا ةزاحإلا عاونأ

 .يتاعوُمْسَم ةياور كتزجأك :نّيعُم رغب ًانّيَعُم زيجُي نأ ١-
 .يتاعومسم ةياور ينامز لهأ تزجأك :نّيعُم ريغب نّيَعُم ريغ زيجُي نأ -؟
 ءنتسلا نم ًاددع يوري وهو وسلا باتك تزحجأك :لوهجم وأ لوهجمت زيجي نأ - 5

 .مسالا اذه يق نوكرتشم ةعامج كانهو «يقشمدلا دلاخ نب دمحم تزجأ وأ

 هل دلوي نملو نالفل تزجأك ءدوحومل ًاعَبَت نوكت نأ امإف :مودعَملل ةزاحإلا -ه

 .نالفل دلوي نمل تزجأك ءالالقتسا مودعمل نوكت نأ امإو



 ءادألا غيصو لمحتلا قرط és يناثلا ثحبملا

 لمعلا هيلع رقتساو «روهمجلا هيلع يذلا حيحصلاف :اهنم لوألا عونلا امأ ١-

 ىدحإ وهو «ءاملعلا نم تاعامج اهلطبأو ءاحي لمعلاو ةيوارلا زاوح

 .يعفاشلا نع نيتياورلا

 لاح لك ىلعو «رثكأو دشأ اهزاوج يف فالخلاف عاونألا ةيقب امأو -؟١

 يعبي ام ليره تح = ةزاحالا يأ - قيرطلا اذه ةياؤرلاو لمحتلاف
 .هيف لهاستلا

 :ءادألا ظافلأ -ه

 .نالف يل زاحأ :لوقي نأ لوألا ١-

 انربحخأ وأ ةزاحإ انثدح :لثم «ةديقم ةءارقلاو عامسلا تارابعب زوجيو -

 .ةزاجإ

 ."ةزاجولا" باتک بحاص هراتخاو "اننا" :نيرحأتملا حالطصا ۳

 :ناعون ةلوانملا :اهعاونأ ت

 عفدي نأ اهروص نمو ءاقلطم ةزاجإلا عاونأ ىلعأ يهو ةزاحإلاب ةنورقم ١-

 هيقبي مث ءنيع هوراف نالف نع ياور اذه :هل لوقيو «هباتك بلاطلا ىلإ خيشلا

 .هخسنيل ةراعإ وأ اكيلمت هعم

 ىلع ارصتقم هباتك بلاطلا ىلإ خيشلا عفدي نأ :اقروصو «ةزاحإلا نع ةدرجم -
 . يعامت اذه :هلوق

 :امب ةياورلا مكح -ب

 ."ةزاجإلا زيوحت يف ةزاجولا" لماكلا ةباتك مساو «يرمعملا ركب نب ديلولا سابعلا وبأ وه :خإ باتك بحاص



 00 يالا ثحبملا ءادألا غيصو لمحتلا قرط 1

 ةءارقلاو عامسلا نم ةبترم ندا يهو اك ةياورلا زوجتف ةزاحإلاب ةنورقملا امأ ١-

 .خيشلا ىلع

 .حيحصلا ىلع امي ةياورلا زوحت الف ةزاحإلا نع ةدرجملا امأو -؟

 :ءادألا ظافلأ ج

 ةنورقم ةلوانملا تناك نإ "يل زاجأو ئلوان" وأ «"ئلوان" :لوقي نأ نسحألا ١-

 .ةزاجإللاب

 Nj وأ "ةلوانم انثدح" :لثم «ةديقم ةءارقلاو عامسلا تارابعب زوجيو -"؟

 .'ةزاحإو

 :ةباتكلا -ه

 .هرمأ وأ هطخب بئاغ وأ رضاحل هَعْومْسُم خيشلا بتكي نأ :اهتروص نأ

 .كلذ وحنو كيلإ وأ ءكل تبتك ام كتزجأك ةزاحإلاب ةنورقم ١-

 هزي الو ءهل اهلسزيو تيداحألا ضعب هل بنكي ناك ةزاحجألا نع ةدّدحم ت١

 .اهتياورب

 :امي ةياورلا مكح -ج

 ةلوانملاك ةوقلاو ةحصلا يف يهو «ةحيحص امي ةياورلاف ةزاحإلاب ةنورقملا امأ ١-

 ,ةنورقملا

 حيحصلاو «نورخآ اهزاحأو «موق امي ةياورلا عنمف ةزاحإلا نع ةَدَّرَجملا امأو ١-

 .ةزاحإلا نعم. اهراعشإل ؛ثيدحلا لهأ دنع زاوجلا

 ؟طحلا دامتعال ةئيبلا طرتشت له -د



 ءادألا غيصو لمحتلا قرط ١ يناثلا ثحبملا

 .فيعض لوق وهو ءطخلا هبشي طخلا نأ اوعداو «طخلا ىلع ةنيبلا مهضعب طرتشا

 ناسنإلا طخ نأل ؛بتاكلا ع لآ ب وکلا ق يفڪي :لاق نم مهنمو ۲

 .حيحصلا وهو «هريغب هبتشي ال

 :ءادألا ظافلأ -ه

 .نالف يلإ بتك :هلوقك «ةباتكلا ظفلب حيرصتلا ١-

 وأ «ةباتك نالف ئثدح :هلوقك «ةديقم ةءارقلاو عامسلا ظافلأب نايتإلا وأ -؟

 .ةباتك نالاف ربحا

 .هعامس باتكلا اذه وأ ثيدحلا اذه نأ بلاطلا خيشلا ربخي نأ :هتروص -أ

 :نيلوق ىلع مالعإلاب ةياورلا مكح يف ءاملعلا فلتحا :هب ةياورلا مكح -ب

 .لوصألاو ةقفلاو ثيدحلا باحصأ نم ريثك لوق وهو :زاوحلا ١-

 هنأل ؛حيحصلا وهو «مهريغو نيثدحملا نم دحاو ريغ لوق وهو :زاوجلا مدع -؟١

 ول معن «هيف للخل ؛هتياور زوجت ال نكل «هتياور ثيدحلا اذه نأ خيشلا ملعي دق

 .هتياور تزاج هتياورب هزاجأ

 :ءادألا ظافلأ

 .اذكب يخيش ىئملعأ :ءادألا يف لوقي

 :ةيمض ولا ۷

 .اهيوري ىلا هبتك نم باتكب صخشل هرفس وأ هتوم دنع خيشلا يصوي نأ اًقروص -أ
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 :امي ةياورلا مكح ی

 صوي ملو باتكلاب هل ىصوأ هنأل ؛طلغ وهو «فلسلا ضعبل لوق وهو عزاوجلا تأ



 هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك ١ م ثلاثلا ثحبملا

 .هتيا هرب هل

 .باوصلا وهو عزاوجلا مدع —

daءادألا لفاقلا : 

 .ةيص و نالف ٰيندح وأ ءاذكب نالف ىلإ ىصوأ :لوقي

 :ةداج ولا -/

 عام هل سيلو «بلاطلا هف رعي ءاهيوري خيش طخب ثيداحأ بلاطلا دجي نأ :اًقروص -

 .ةزاجإ الو هنم

 :امك ةياورلا مكح =

 .لاصتا عون اهيف نكل «عطقنملا باب نم ةداحولاب ةياورلا

aءادألا طظافلأ “ 

 دانسإلا قوسي مث ءاذك نالف طخب تأرق وأ «نالف طخب تثدَحو :دحاولا لوقي

 هيف فينصتلاو هطبض و ثيدحلا ةباتك

 :تیدخلا ةيانتك مكح ا

 :لاوقأ ىلع ثيدحلا ةباتك يف نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا فلتخا

 ققحملا ةمهم نم تراص حيحصتلاو ةباتكلا دعاوق نم اريثك نأل ؛راصتخاب عوضوملا اذه ثحبأس :هيف فينصتلاو

 ثسنلا هباتك يف موقلا حالطصا ةفرعمل نفلا اذه يف نيصصختملل تاليصفتلا كلت ىقبتو «نامزلا اذه يف عباطلاو



 هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك ١ 4 4 كثلاغلا ثحبملا

 .«5# تباث نب ديزو دوعسم نباو رمع نبا مهنم «مهضعب اههركف -أ

 رثكأو زيزعلا دبع نب رمعو سنأو ورمع نب هللا دبع مهنم «مهضعب اهحابأو-ب

 بتكلا يف ثيدحلا نودي مل ولو «فالخلا لازو ءاهزاوج ىلع كلذ دعب اوعمجأ مث -ج
 .انرصع يف اميسال ةرحأتملا راصعألا يف عاضل

 :ةتياتك مكح ف .فالزخالا .ببس ١>

 :اهنمف «ىهنلاو ةحابإلا يف ةضراعتم ثيداحأ تدرو هنأ هتباتك مكح يف فالخلا ببسو

 بثک نمو نع اوبتكتا ال لاق ع هللا لوول ملسم هاور ام :يهنلا ثيدح تأ

i 
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 يلأل اوبتكا :لاق 525 هللا لوسر نأ يراخبلا هجرخأ ام :ةحابإلا ثيدح -ب

 ورمغ نب هللا دبعل نذإلا اهنم «ةياتكلا ةحابإ ف ىرخأ ثيداحأ كانهو "هاش

 با ع :يهنلاو ةحابإلا ثنیداحسأ نا چا ~۳

 :اهنم هوجو ىلع ةحابإلا ثيداحأ نيب و يهنلا ثيداحأ نيب ءاملعلا عمج دقل

 نايسنلا نمأ نمل يهنلاو «ثيدحلل هنايسن فيج نمل ةباتكلاب نذإلا :مهضعب لاق -أ

 .بتك اذإ طخلا ىلع هلاكتا هيلع فيخو

 نيح ةباتكلاب نذإلا ءاج مث نآرقلاب هطالتخا فيح نيح يهنلا ءاج :مهضعب لاقو -ب

 .اخوسنم يهنلا نوكي اذه ىلعو :كلق هيأ

 .هظفلب ۷۲ :ثيدحلا مقر ؛575/8/4 :ثيدحلا یف تبثتلا باب «قئاقرلاو دهزلا باتك ءملسم هاور 0
 124 ول جغلا مقر ىال/ه :ةطقللا باتك «يراخبلا هاور (؟) ١



 هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك ١ 4 ه ثلاثلا ثحبملا

 ؟ثيدحلا بتاك ىلع بجي اذام - 5

 ؛سبللا امهعم ُنَمْوُي اطقنو الكش «هقيقحتو هطبض ىلإ هتمه فرصي نأ ثيدحلا بتاك ىلع يغبني

 هطخ نوكي نأو ءاهدعب ام الو اهلبق اع. كردن ال األ ؛مالعألا ءامسأ اميسال لكشملا لكشُيو

 «سانلا هفرعي ال زمرب اصاخ احالطصا هسفنل حلطصي الأو ؛ةروهشملا طخلا دعاوق ىلع احضاو

 نم مأسي الو «هركذ ءاح املك 5 يبلا ىلع ميلستلاو ةالصلا ةباتك ىلع ظفاحي نأ يغبنيو

 هناحبس هللا ىلع ءانثلا كلذكو ءاصقان ناك نإ لصألا يف امي كلذ يف ديقتي الو «كلذ راركت

 ىلع راصتقالا هركيو «ءاملعلاو ةباحصلا ىلع محرتلاو يضرتلا كلذكو "لجو ّرَع'"ك ىلاعتو

 هيلعو معلص لثم «هوحنو "ص ب امهيلإ زمرلا هركي امك «هدحو ميلستلا وأ اهدحو ةالصلا

 .نيلماك اهيمكي نأ

 :اهتيفيك و ةلباقملا -ه

 هنع هذخأ ولو هخيش لصأب هباتك ةلباقم هتباتك نم غارفلا دعب ثيدحلا بتاك ىلع بحي

 .ةزاجإلا قيرطب

 يف رخآ ةقث هل لباقي نأ يفكيو «عيمستلا لاح اسهيباتك .ةحخيش و وه قاسي نأ :ةلباقملا ةيقيكو

 .خيشلا لصأب لّباَقُم عرفب هتلباقم يفكي امك ءاهدعب وأ ةءارقلا لاح تقو ّيأ

 :اهريغو ءادألا ظافلأ ةباتك ف تاحالطصا ٦-

 :نوبتكي مآ كلذ نمف ؛ءادألا ظافلأ يف زمرلا ىلع راصتقالا ثيدحلا باّتك نم ريثك ىلع بلغ
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 ةو" ا اا هيب

 امك امي قطني نأ هل زوجي الو ءاقءارق دنع ةلماك اب ظفلتي نأ ئراقلل يغبني نكلو

 ةه وسر نيه

 .انهنم لع ىلا ةيلضألا هحيش ةن يأ :هخيش لصأب



 هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك ê ثلاثلا ثحبملا

 1 ١) | هايس 17 5 ا مم Il : : ب -
 . اج اذكه اهب ئراقلا قطنيو ح ب هل نوزمري :رخا دانسإ ىلإ دانسإلا ليوحت کی

 لحأل كلذو ؛اطَخ داتسإلا لاجر نيب اهوحنو "لاق" ةملك فذحب ةداعلا ترج دد

 انربخأ :فسوي نب هللا دبع انثدح" :لثم ءامم ظفلتلا ئراقلل ىغبني نكل «راضتخالا

 فذحب ةداعلا ترج امك "كلام انربحأ :لاق" :لوقي نأ ئراقلل ىغبنيف "كلام

 "نا
 .اراضتحا دانسإإلا راو 2 هنأ

 ولاا بلط ف ةلح لا -۷

 دهجلاو مامتهالا نم هطبضو كع“ 8 اوقرصو ءريظن الل نيل ةيانع کی للان اننشلس تعا دل

 ىلإ لحري هدلب خويش نم ثيدحلا مهدحأ عمجي نأ دعبف «لقعلا هقدصي داكي ال ام تقولاو

 فاش متحتيف عداللبلا كلت ويش نف يبدا ا (ةديعب وأ ةبيرق قرخأ راطقأو داب

 ةلحرلا" هامس اباتك يدادغبلا بيطخلا فنص دقو «ةيضار سفنب شيعلا فظش لمحتيو رفسلا

 بلط يف ةلحرلا يق مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا رابصتا نها ةيف عمج "تيدحلا بلظ يف

 كلذب هيلعف ةقئاشلا رابخألا كلت عامس بحأ نمف «هعامسل ناسنإلا بجعي اه :ثيدحلا

 .مهمئازعل وقم «مهممش دحاش «ملعلا باللظل طشنم هنإف باتكلا 8 ع ! 9 E 0 ل

 :تيدلا' ف فينستلا ع١ رنا -۸
 ® = ےس

 كلذو «فينصتلاب موقي نأ هريغو ثيدحلا يف فينصتلا ىلع ةردقملا هسفن يق دجي نم ىلع بجي

 ش سا 1 E : e . تات 6 ا ر # 5 :

 ىلع لهسي امم سرهفملا ريغ ةسرهفو «بترملا ريغ بيترتو «لكشملا حيضوتو «قرفتملا عمجل

 هيد لبق هباتك ا نه رذحيلو «تف ۾ لقأو قيرط اپ كنه ةدافتساللا فيما ةبلط

 .هتدئاف رثكتو هعفن معي اميف هفينصت نكيلو «هطبضو هريرحتو



 هيف فينصتلاو هطبضو ثيدحلا ةباتك ١ ثلاثلا ثحبملا

 :يلي ام ثيدحلا يف فينصتلا عاونأ رهشأ نمف «ةعونتم لاكشأ ل يلا دارا قوس دقو الط

 دئاقعلا نم باوبألا عيمج هفلؤم هيف عمجي باتك لك عماجلاو «عماح عمج :عماوجلا تأ

 :لثم «ةمايقلا موي رابخأو نتفلاو قاقرلاو بقانملاو ريسلاو تالماعملاو تادابعلاو

 ."يراخخبلل حيحصلا عماجلا"

 ةدح ىلع يباحص لك تايورم هيف عمج باک لك“ ديشحلاو دنسم عمج تناسل

 نب دمحأ مامإلا دنسم" :لثم «ثيدحلا هيف قلعتي يذلا عوضوملا ىلإ رظنلا ريغ نم

 ."لبنح
 طابنتسا يف ءاهقفلل اردصم نوكتل ؛هقفلا باوبأ ىلع ةفنصملا بتكلا يهو :ننسل

 ريسلاو دئاقعلاب قلعتي ام اهيف دحجوي ال اهب عماوجلا نع فلتختو ,ماكحألا

 «ماكحألا ثيداحأو هقفلا باوبأ ىلع ةروصقم يه لب «كلذ ىلإ امو بقانملاو

 واق يبأ نم لم

 ءامسأ ىلع ابترم ثيدحلا هفلؤم هيف عمج باتك لك ءمجعملاو مجعم عمج :مجاعملا

 يهو «يناربطلل ةئالثلا مجاعملا" :لثم ءابلاغ مجعملا فورح بيترت ىلع هخويش

 ."ريغصلا"و "طسوألا"و "ريبكلا مجعملا'

 ءاهللع نايب عم ةلولعملا ثيداحألا ىلع ةلمتشملا بتكلا يه للعلا بتك :للعلا

 .ئطقرادلل "للعلا" و متاح يبأ نبال "للعلا" لثم كلذو
 ةاور نم دحاو وار تايورم هيف عمج ريغص باتك لك ءزحلاو «ءزج عمج :ءازحألا

 ءزج' :لثم «ءاصقتسالا ليبس ىلع دحاو عوضوع قلعتي ام هيف عِمُج وأ «ثيدحلا
 .يراخبلل "ةالصلا يف نيديلا عفر

 «هتيقب ىلع لدي يذلا ثيدح لك فرط هفنصم هيف ركذ باتك لك :فارطألا

 «بتكلا ضعبب اهل اديقم وأ ابعوتسم امإ «نوتملا نم نتم لك ديناسأ ركذي مث

 .يّرملل "فارطألا ةفرعمت. فارشألا ةفحت" :لغم



 ثيدحلا ةياور ةفص ١ عبارلا ثحبملا

 ثيداحألا هفلؤم هيف عمج باتك لك كردّتسُملاو «كردتسم عمج :تاكردّتسُملا -ح

 ىلع كردتسملا" لثم «هطرش ىلع هتتاف امم رخآ باتك ىلع اهكردتسا يلا

 .مكاحلا هللا دبع يبأل "نيحيحصلا

 ثيداحأ هفلؤم هيف جرح باتك لك جرختسملاو «جرختسم عمج :تاّجرختسُملا -ط

 عمتجا اعرو «لوألا فلؤملا قيرط ريغ نم هسفنل ديناسأب نيفلؤملا نم هريغل باتك
 ميم يبأل "نيحيحصلا ىلع جرختسملا" :لثم «هقوف نم وأ هخيش يف هعم
 .ناهبصألا

 عبارلا ثتحبملا

 ثيدحلا ةياور ةفص

 :ةيمستلا هذي دارا =

 قلعتي امو امه يلحتلا يغبني يلا بادالاو «ثيدحلا امه ىوري يلا ةيفيكلا نايب ناونعلا اذ دارملا

 .يقب ام كيلإو «ةقباسلا ثحابملا يف كلذ نم ءيش مدقت دقو «كلذب

 ؟هيف ام ظفحي 1 اذإ هباتك نم يوارلا ةياور قر له -۲

 نم مهنمو ءطّرفف لهاست نم مهنمو «طرفأف دّدش نم مهنمف ءءاملعلا هيف فلتحا رمأ اذه
 .طس وتف لدتعا

 نع كلذ يور «هظفح نم يوارلا هاور اميف الإ ةجح ال :اولاقف نوددشتملا امأف -أ

 . كو يعفاشلا نالديصلا ركب يبأو ةفينح يبأو كلام

 .ةعيهّل نبا مهنم ءاهوصأب ةلباقم ريغ خّسن نم اوور موقف نولهاستملا امأو -ب

 «ةياورلا رصع يف ةيرورض تناك هتايئزج ضعب نأل ؛اضيأ راصتخاب عوضوملا اذه ثحبأس :ثيدحلا ةياور ةفص
 .نفلا اذه يف صاصتحالا يوذل ةمزال ىهو «ةياورلا خيرات ةسارد باب نم اهتسارد دعتف نامزألا هذه يف امأ



 ثيدحلا ةياور ةفص ١ 8 1 عبارلا ثحبملا

 لمحتلا يف يوارلا ماق اذإ :اولاقف - روهمجلا مهو - نوطسوتملا نولدتعملا امأو -ج

 «باتكلا هنع باغ نإو باتكلا نم ةياورلا تزاج «طورشلا نم مدقت ام ةلباقملاو

 ىفخي ال نمم ناك نإ اميسال ليدبتلاو رييغتلا نم هتمالس نظلا ىلع بلاغلا ناك اذإ

 .ابلاغ رييغتلا هيلع

 :هعمس ام ظفحي ال يذلا ريرضلا ةياور مكح ٣-

 ةظفاحماو هطبضو «هعم" يذلا ثيدحلا ةباتك يف ةقثب هعمم ام ظفحي ال يذلا ريرضلا ناعتسا اذإ

 تحص «رييغتلا نم هتمالس هنظ ىلع بلغي ثيحب هيلع ةءارقلا دنع طاتحاو «باتكلا ىلع

 .ظفحي ال يذلا يّمألا ريصبلاك نوكيو ؛رثكألا دنع هتياور

 :اهطورشو ىيعملاب ثيدحلا ةياور -
 .اهزوج نم مهنمو اهعنم نم مهنمف «ئعملاب ثيدحلا ةياور يف فلسلا فلتحا

 .يزارلا ركب وبأو نيريس نبا مهنم «لوصألاو هقفلاو ثيدحلا باحصأ نم قيرف اهعنمف -أ

 مهنم «لوصألاو هقفلا باحصأو نيثدحمنلا نم فلخلاو فلسلا روهمج اهزاحأو -ب

 .ئععملا ءادأب يوارلا عطق اذإ نكل «ةعبرألا ةمئألا

 :يهو ءاطورش امل طرتشا ىيعملاب ةياورلا زاجأ نم نإ مث

 .اهدصاقمو ظافلألاب املاع يوارلا نوكي نأ -أ

 .اهيناعم ليحي ام اريبخ نوكي نأ -ب

 رييغتو «ئعملاب اهنم ءيش ةياور زوجي الف لا کا ا ماعلا ريغ ف هلك اذه

 نع تباغ اذإ ةرورضلل ناك ىعملاب ةياورلا زاوح نأل ؛اهانعمب ناك نإو اهيف ىلا ظافلألا

 ام ةياورل ةرورض كانه سيلف بتكلا يف ثيداحألا تيبثت دعب امأ «تاملكلا نم ةملك يوارلا

 .قعملاب اهيف



 ثيدحلا بيرغ ١6 عبارلا ثحبملا

 .ههبش وأ وأ «هوحن وأ وأ «لاق امك وأ :ثيدحلا هتياور دعب لوقي نأ نعملاب يوارلل يغبنيو ءاذه

 TO تيما 8 ىلا قة

 :نحللا بابسأ زّربأو «هتءارق يف أطخلا يأ ثيدحلا يف نحللا
 هب ملسي ام ةغللاو وحنلا نم ملعتي نأ ثيدحلا بلاط ىلعف ةغللاو وحنلا ملعت مدع -أ

 يذلا م :لاق ةملس نب دامح نع بيطخلا ىور دقف «فيحصتلاو نحللا نم

 ”.اهيف ريعش ال ةالخم هيلع راّمِجلا لثم وحنلا فرعي الو ثيدحلا بلطي
 ثيدحلا ىقلتل نأ انب رم «خويشلا نع يقلتلا مدعو ءفحصلاو بتكلا نم ذخألا -ب

 عامسلا قرطلا كلت ىوقأ نأو ءضعب نم ىوقأ اهضعب اقرط خويشلا نع هلمحتو

 هللا لوسر ثيدح ىقلتي نأ ثيدحلاب لغتشملا ىلعف «هيلع ةءارقلا وأ خيشلا ظفل نم
 قيلي الو ءأطخلاو فيحصتلا نم ملسي يح «قيقحتلاو ةفرعملا لهأ هاوفأ نم >

 اهلعجيو اهنع يوريو اهنم ذحأيف «فحصلاو بتكلا ىلإ دمعي نأ ثيدحلا بلاطب

 :اميدق ءاملعلا لاق اذل ؛هتافيحصتو هؤاطحأ رثكت كلذب هنإف ؛هّحويش

 .ٌىِفَحَص نم ثيدحلا الو ّيِفَحصُم نم نآرقلا ذحأت ال

 ثيدحلا بیرغ

 :هقي رعت ١-

 ءاهانعم يفح ىلا ظافلألا انه هب دارملاو «هبراقأ نع ديعبلا وه ةغللا يف بيرغلا :ةغل -أ

 ب و تا EL تيغ اا سالا بساتيع لاق

 وه :يفحصلاو «خويشلاو ءارقلا نع نآرقلا ىقلتي الو فحصملا نم نآرقلا ذخأي يذلا :يفحصملا :ىفحصم

 ئطخي نم يفحصلاو ١57/7: :"سوماقلا" يف لاقو «خويشلا نع هاقلتي الو فحصلا نم ثيدحلا ذحأي يذلا

 .ةفيحضلا ةءارق يف

e aN Pe VT ت ° 



 ثيدحلا بيرغ ١٠6 ٠ 1 عبارلا ثحبلملا

 ةلقل مهفلا نم ةديعب ةضماغ ةظفل نم ثيدحلا نتم يف عقو ام وه :احالطصا =

 ااا

 :هتب وعص و هتيمشا -؟

 قتيلو «هضئاح ٌرحتيلف «بعص هيف ضوخلا نكل «ثيدحلا لهأب هلهج حْبَقَي ءادج مهم نف وهو

 .تبنتلا دشأ هيف نوتبتي فلسلا ناكو «ثوبظلا درحم 5 هيبن مالك ريسفت ىلع ٌمِدقُي نأ هللا

 :هريسفت دوحجأ -*

 الض ف ف نيصخ نب نارمع قيذح لقم «ىرأ ةياؤر. ىف ارشفماءاح اع ةريسفتا ةوخأو

 "بنج ىلعف عطتست مل نإف ءًادعاقف عطتست مل نإف ءامئاق لص :ضيرملا

 ةليقلا .ليقتسم نعألا .ةينُح ىلع :هظفلو مه يلع ثيدح "بنج ىلع" :ةلوق رشف دقو

 ماس نب مساقلا ديبع يبأل "ثيدحلا بيرغ" -أ

 .بيرغلا بتك دوحأ وهو «ريثألا نبال "رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا" -ب

Eةياهنلل صيخلت وهو «يطويسلل "ريثتلا ردلا" . 

 .يرشخزلل "قئافلا" -د

 ١١١۷. :فيدحلا مقر ۸۷/۲ :ةالضلا رصقت بانك ةيراخبلا 7.۲۷١" :كيدحلا مولع «')

 .يطقرادلا ننس 0



 ؟ ١6

 يناثلا لصفلا

 ةياورلا بادأ

 :كاثحبم هيفو

 فيلا قلقا :لوألا ثحبملا ©

 كرو كلما بلاط تاادأ انا حلا $



 ثدحملا بادآ ١ نم لوألا ثحبملا

 ل وألا خجلا

 تدا بناذآ

 :ةملهم - ١

 نم ىلع يغبنيف «تاعانصلا فرشأو ىلاعت هللا ىلإ تابرقلا لضفأ نم ثيدحلاب لاغتشالا نأ اع

 امل اقداص الاثم نوكيو «ميشلا نساحمو قالخألا مراكعب ىلحتي نأ سانلا نيب هرشنيو هب لغتشي

 :هروغا هب رمأي نأ ليق هسفن ىلع هل اقيطم سانلل هملعي

 :ثدحلا هب ىلحتي نأ ىغبني ام زربأ -؟

 .ةرهشلا وأ ةسائرلا بحك ءايندلا ضارغأ نم بلقلا ريهطتو ءاهصالخإو ةينلا حيحصت -أ

 هللا نم ايغتبم 225 هللا لوسر نغ غيلبتلاو «ثيدحلا رشن همه ربكأ نوكي نأ -ب

 .رحألا ليز

 .هملع وأ هيل هنم ىلوأ وه نم ةرضحب ثدحي الأ -ج

 ىلإ - هريغ دنع دوحوم هنأ ملعي وهو - ثيدحلا نم ءىش نع هلأس نم دشري نأ -د

 فلا كلذ

 .اهتحص هل ىجري هنإف «ةينلا حيحص ريغ هنوكل دحأ ثيدحت نم عنتمي الا -ه

 ىلعأ كلذ نإف «كلذل الهأ ناك اذإ هميلعتو ثيدحلا ءالمإل اسلجم دقعي نأ -و

 .ةيوارلا بتارم

 :ءالمإلا سلجم روضح دارا اذا هلعف سحتسي ام -۴۳

 .هتيحل حرسيو بيطتيو رهطتي نأ -أ
 58 ا لرو فيدال اقف فييعوب راقرب انكسح ىلع نأ ی



 ثيدحلا بلاط بادآ ١ ه يناثلا ثحبملا

 .دحأ نود ادحأ هتيانعب صخي الو «مهلك نيرضاحلا ىلع لبقي نأ -ج

 .لاحلاب قيلي ءاعدو 5 ىبنلا ىلع ةالصلاو ىلاعت هللا دمحب همتخيو هسلحب حتتفي نأ -د

 .ثيدحلا نم هنومهفي ال ام وأ نيرضاحلا لوقع هلمتحت ال ام بنجتي نأ -ه

 .مأسلا درطو بولقلا حيورتل رداونو تاياكحب ءالمإلا متخي نأ -و

 ؟انبفا ثيدحيتلل ىدعتي نأ ثدحملل يغبني يلا نسلا يه ام -4

 :لاوقأ ىلع كلذ يف فلتحا

 .كلذ ريغ :ليقو «نوعبرأ :ليقو «نوسمخ :ليقف -أ

 .ناك نس يأ يف ثيدحتلل سلج «هدنع ام ىلإ جيتحاو لهأت ىم هنأ حيحصلاو -ب

 :هيف تافنصللا رفشأ هى

 .يدادغبلا بيطخلل "عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا" -أ

 .ربلا دبع نبال 'هلمحو هتياور يف يغبني امو هلضفو ملعلا نايب عماج -ب

 ىناثلا قيحيملا

 ثيدحلا بلاط بادأ

 :ةمدهم - ١

 قالخألاو ةيلاعلا بادآلا نم بلاطلا هب فصتي نأ يغبني ام :ثيدحلا بلاط بادآب دارملا

 ام بادآلا هذه نمف 5 هللا لوسر ثيدح وهو «هبلطي يذلا ملعلا فرش بسانت يلا ةميركلا

 .هنع اب درفني ام اهنمو ‹«ثدحلا عم اهيف كرتشي

 :ثدحملا عم انهيف ك تشي ىلا بادالا ؟



 ثيدحلا بلاط بادآ ١ هه يباثلا ثحبملا

 دواد وبأ جرحأ دقف ءايندلا ضارغأ ىلإ لصوتلا هبلط نم ةياغلا نوكت نأ نم رذحلا -ب

 اغ املع ملعت نم .:ٌدك هللا لوسر لاق :لاق هذ ةريره يبا ثيدح نم هحام نباو

 : 3 i 5 ١ 0ع

 ميصيل الإ هملعتي ال «ىلاعت هللا هحو هب یغتبی 5 2 2 86 ل ل يي لاک - امندلا ق اض ع هب

 9 ةنمانبقلا موب ةا

 .ثيداحألا نم هعمسي ام لمعلا -ج

 :ثددغا خخ انك د فني لا تادآلا =۴
 ال ب " اح .

 :همهفو ثيدحلا هطبض ىلع ةناعإلاو ريسيتلاو ديدستلاو قيفوتلا ىلاعت هللا لاسي نأ -أ

 .هليصحت يف هدهح غرفيو «هتيلكب هيلا فرصني نأ -ب

 .انيدو املعو ادانسإ هدلب خويش ححرأ نم عامسلاب ادني نأ دخ

 بابسأو ملعلا لالجإ نم كلذف «هرقويو هنم عمسي نمو «هخيش مظعي نأ -د

 .لصح ول هئافج ىلع ربصيو «هاضر ىّرحتي نأو ع افتنالا

 «مهنع اهمتكي الو «دئاوف نم هب رفظ ام ىلإ بلطلا يف هناوخإو هءالمز دشري نأ -ه

 ةياغلا نأل ؛ءاعضؤولا ةبلطلا ةلهج هيف عقي مول ةبلطلا ىلع ةيملعلا دئاوفلا نامتك نإف

 .هرشن ملعلا بلط نم

 هنود وه نمت ولو «ملعلا ذخأو ليصحتلاو عامسلا يف يعسلا نم ربكلا وأ ءايحلا هعنمي الأ -و

 .ةلزنملا وأ نسلا ق

 بعتأ دق نوكيف «همهفو هتفرعم نود هتباتكو ثيدحلا عامس ىلع راصتقالا مدع -ز

 .لئاطب رفظي نأ نود هسفن

 :نيسعيرشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو «هظفلب ۸/۱ :ملعلا باتك «كردتسملا يف مكاحلا موج نأ |

 .يهذلا هرقأو هاحرخي مو



 ثيدحلا بلاط بادآ ١ ه5 ظ يباثلا ثحبملا

 "يدذمرتلا"و "دواد يبأ ننس" مث ؛"نيحيحصلا" مهفتلاو طبضلاو عامسلا يف مدقي نأ -ح

 ديناسملا نم هيلإ ةحاحلا سمت ام مث «يقهيبلل "ىربكلا ننسلا" مث ,"يئاسنلاو

 «'يطقرادلا للع" للعلا بتك نمو «"كلام أطوم"و "دمحأ دنسم"ك عماوجلاو

 طبض نمو «متاح يبأ نبال "ليدعتلاو حرجلا و يراخبلل "ريبكلا خيراتلا' ءامسألا نمو

 ."ريثألا نبال ةياهنلا" ثيدحلا بيرغ نمو "الوكام نبا باتك" ءامسألا



 عبارلا باسا

 هب قلعتي امو دانسإإلا

 :كالصف هيفو

 .دانسإلا فئاطل :لوألا لصفلا ه

 .ةاورلا ةفرعم :ىاثلا لصفلا ه



١ 6 

 لوألا لصفلا

 دانسالا فئاطل

 :يهو «ثيدحلا مولع عاونأ نم عاونأ ةعبس

 .لزانلاو يلاعلا دانسإلا

 .لسلسملا

 .رغاصألا نع رباكألا ةياور

 .ءانبألا نع ءابالا ةياور

 .ءابالا نع ءانبألا ةياور

 .نارقألا ةياورو جبدملا



 لزانلاو يلاعلا دانسإلا ١ ه8 دانسإلا فئاطل

 لزانلاو ىلاعلا ةاتسالا ١-

 ةدك وم ةغلاب ةنس وهو «ةقباسلا ممألا نم اهريغل تسيل و :ةمالا هله ةلضاف ةصيصخ دانسإإللا

 نم دانسإلا :هكلي كرابملا نبا لاق «رابحألاو ثيداحألا لقن يف هيلع دمتعي نأ ملسملا ىلعف

 نأ امك نمؤملا حالس دانسإإلا + يال يروثلا لاقو «ءاش ام ءاش نم لاقل دانسإإلا الولو «نيلا

 نأل +فلَس نمع هنس ىلاعلا ةانسإلا بلط :كللي لبتح نب دما لاق ءاضيأ ةنس هيف ّولَعلا بلظ

 ارن رباح و بویأ وبأ مهنم .دانسإإلا ولع بلط 2

 :هعيرعت - "

 "لوزنلا" نم لعاف مسا لزانلاو «لوزنلا دض "ٌولعلا" نم لعاف مسا يلاعلا :ةغل -أ

 .ولعلا دض

 كلذ هب دري ر لس ىلإ ةبسنلاب هلاجر .ددع لق يذلا وه :للاغلا دابسآلا تا

 .رثكأ ددعب ثيدخلا

 كلذ هب دري رحآ دنس ىلإ ةبسنلاب هلاجر ددع رثك يذلا وه :لزانلا دانسإلا -؟

 .لقأ ددعب ثيدحلا

 :ولعلا ماسقأ -6

 :يهو «يبسن ولع يقابلاو «قلطم ولع اهنم دحاو «ماسقأ ةسم ىلإ ولعلا مسقي

 لجأ وهو «قلطملا ولعلا وه اذهو «فيظن حيحص دانسإب د



 لزانلاو يلاعلا دانسإلا ١1 دانسإلا فئاطل

 ابقارَقلا :لثم يفي هللا لوسر ىلإ ددعلا هدعب رثك نإو ثيدحلا ةمئأ نم مامإ نم برقلا ت

 .اضيأ دانسإلا ةفاظنو ةحصلا عم مهريغ وأ كلام وأ جيَرُج نبا وأ شمعألا نم

 ام وهو «ةدمتعملا بتكلا نم اهريغ وأ ةتسلا بتكلا دحأ ةياور ىلإ ةبسنلاب برقلا -ج

 .هنع هقيرط نم ىَوَر ول ام لقأ ددعب هقيرط ريغ نم نيفتصملا دحأ خيش ىلإ لوصولا يه :ةقفاوملاف-١

 نم هانيور ولف ءاثيدح كلام نع ةبيتق نع يراخبلا ىور :"ةبخنلا حرش" يف رجح نبا هلاق ام هلاثم

 جارسلا سابعلا يأ قيرط نم هنيعب ثيدخحلا كلذ انيؤر ولو «ةينامث ةبيتق نيبو اننيب ناك هقيرط

 هخيش يف يراخبلا عم ةقفاوملا انل تلصح دقف «ةعبس هيف ةبيتق نيبو اننيب ناكل ءالثم ةبيتق نع

 كك دانسإلا ىلع دانسإلا ولع عم هنيعب

 نم ىور ول امن لقأ ددعب هقيرط ريغ نم نيفتصملا دحأ خيش خيش ىلإ لوصولا وه :لدبلا ١-

 ءكلام نع يبتعقلا ىلإ رخخآ قيرط نم هنيعب دانسإلا كلذ انل عقي نأك :رجح نبا هلاق ام هلاثم

 .ةبيتق نم الدب هيف يبتعقلا نوكيف
 .نيفتصملا دحأ دانسإ عم هرخآ ىلإ يوارلا نم دانسإلا ددع ءاوتسا يه :ةاواسملا ٣-

 رشع َدَحَأ هيف #5 يبلا نيبو هنيب عقي اثيدح الثم يئاسنلا يوري نأك :رجح نبا هلاق ام هلاثم

 ءاسفن رشغ دحأ هيف دو ىبلا نيبو اننيب .ءرخآ ذانسإب .هنيعب ثيدحلا كلذ انل عقيف ءاسفن

 .دّدعلا ثيح نم ّيئاسنلا يواسنف

 ‹نيفتصملا نأ كيملك داسا عم هرخخأ ىلإ يوارلا نم دانسإلا ددع ءاوتسا يه: :ةحفاضملا ٤-

 ايقالت نم نيب ةعقاضلاب :بلاعلا قف ترح ةداعلا نأل «ةعفاصم تقشر

 .يراخبلا خويش دحأ وه :جارسلا سابعلا يبأ .يراخبلا قيرط نم يأ :هقيرط نم

 .يراخبلا خيش خيش وه :يبنعقلا

 51١. :ةبخنلا حرش



 لزانلاو يلاعلا دانسإلا د دانسإلا فئاطل

 يقهيبلا نع :ةثالث نع هيورأ امف :يوونلا هلاق ام هلاثمو «يوارلا ةافو مّدقتب ولعلا -د

 مدقتل ؛مكاحلا نع فلَخ نب ركب يبأ نع ةثالث نع هيورأ نأ نم ىلعأ مكاحلا نع
 7.فلخ نبا نع ىقهيبلا ةافو

 نمم ىلعأ ناك امدقتم هنم عم“ نمف «خيشلا نم عامسلا مدقتب يأ :عامسلا مدقتب ولعلا -ه

 ءالثم ةنس نيتس ذنم امهدحأ عامسو ؛خيش نم ناصخش عمسي نأ هلاثم («هدعب هنم عم

 كلذ دكأتيو «يناثلا نم ىلعأ لوألاف ءامهيلإ ددعلا ى واسو «ةنس نيعبرأ ذنم رحخآلاو

 .فرَخ وأ هخيش طلتخا نم قح يف

 لوزنلا ماسقأ -

 .لوزنلا ماسقأ نم مسق هدض ولعلا ماسقأ نم مسق لكف ءاهدض نم فرعتو «ةسمخح لوزنلا 0

 لوزنلا وأ لضفأ ولعلا له -

 لامتحا ةرثك دعب هنأل ؛روهمجلا هلاق يذلا حيحصلا ىلع لوزنلا نم لضفأ ولعلا أ

 اذإ اذهو موش لوزنلا :ييدملا نبا لاق «هنع بوغرم لوزنلاو «ثيدحلا نع للَحلا
 .ةوقلا ىف نادانسإلا ىواست

 .ةدئافب لزانلا دانسإلا زيمت اذإ لضفأ لوزنلا نوكيو -ب

 :هيف تافنصملا رهشأ -5

 ءاملعلا درفأ نكل «ماع لكشب ةلزانلا وأ ةيلاعلا ديناسألا ف ةصاخ تافنصم دحوت ال

 فّنصملا نيب اهيف ىلا ثيداحألا امي نونعيو "تايثالثلا" مسا اهيلع اوقلطأ ءازجأ فينصتلاب

 ؛يلاوعلا ديناسألاب ءاملعلا مامتها ىلإ ةراشإ كلذ يفو ءطقف صاخشأ ةثالث هي هللا لاوس توف

 :تايثالثلا كلت نمف

 هقفأ وأ ظفحأ وأ ىلاعلا دانسإلا لاجر نم قثوأ هلاجر نوكي نأك :ةدئافب

 .ه ٤۸۷ ةنس فلخ نبا فوتو هه ٥۸< ةنس يقهيبلا فوت دقو اذه 154/7 :بيردتلا حرشب بيرقتلا ' ' ١ 5 : ا



 لسلسملا 5*١ ؟

 .رجح نبال يراخبلا تايثالث"

 عل ا "لبنح نب دمحأ تايثالث"

 لسلسملا مع

 «دیدحل ا ةلبيلس هنمو «ءيشلاب ءيشلا لاصتا يهو للا نم ل وعفم مسا :ةغل

 .ءازجألا نيب لثامتلاو لاصتالا ةيحان نم ةلسلّسلاب ههبشل ؛كلذب يمس هنأكو

 ةياورللو «ةرات ةاورلل ةلاح وأ ةفص ىلع هدانسإ لاجر عباتت وه :احالطصا

 | ا هرات

 فيا رعت € س ۲ هي | هي دو دع

 : ىلع هدانسإ ةاور ىلاوت ام وه لسلسملا يأ يأ
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 * هعأ هنأ 11
 ريع

 .مه ةدحاو ةفص يف كارتشالا

 .اضيأ مهل ةدحاو ةلاح يف كارتشالا وأ

 .ةياورلل ةدحاو ةفص يف كارتشالا وأ

 لاسو ةاورلا لاوحأب سلسلا :يهو عةيالث لسلسملا عاونا نأ فيرعتلا حرش

 :عاونألا هذه نايب يلي اميف كيلإو «ةياورلا تافصب لسلسملاو «ةاورلا تافصب

 ١ أ
| 

0 | 1 1 9 

 “وأ ر لا وحاب 55-5

 .اعم لاعفأو لاوقأ امإو «لاعفأ امإو لاوقأ امإ «ةاورلا لاوحأو

 .1://+ :بيردتلا عن بيرقتلا 9



1) 

 لسلسملا 1 دانسإلا فئاطل

 لاق دي يبلا 7 هاف لبج نب ذاعم فيدح- لثم :ةيلوقلا ةاورلا لاوحاي: ليسلسملا د١

 د ىلع ياها مهلا :هااص د لك ريد يف لقف «كبحأ ن نإ !ذاعم اي :هل

 يديب كبش :لاق هذ ةريره يبأ ثيدح لثم :ةيلعفلا ةاورلا لاوحأب لسلسملا -؟

 لك كيبشتب لسلست دقف ؛تبسلا موي ضرألا هللا ق ةلخ :لاقو 2 25 مساقلا وبأ

 ١'( درع هاوو نع كيب هاو قزف

 لاق :لاق ف سنأ ثيدح لثم :اعم ةيلعفلاو ةيلوقلا ةاورلا لاوحأب لسلسملا -»+
 دزدی

 وول مو ةزيمغز كقلاب نهي ناميإلا ةوالخ دلا نفع ا : 255 هللا لوسر

 هولح درس ۾ د رح ردقلاب تنمآ :لاقو (ةتمخ لع 3 هللا لوسر ضبف و مو

 هريحخ ردقلاب تنم :هلوقو عهتيحل ىلع هتاور نم وار لك ضبقب لسلست ورو

 .هرمو هولحو هرشو

 :ةاورلا تافصب لس سلسم املا ب

 :ةيلعف امإو/ةيلوق اإ ةاورلا تافضو

 دقغ فصلا ةروس ةر لسلسلا قيدحلا لق :ةيلوقلا .ةاورلا تاس لسلسلل ١

 ةاورلا تافصو :ىقارعلا لاق دقو اذه ءاذكه نالف اهأرقف :وار لك لوقب لسلست

 .ةلثامتم لب ةبراقتم ةيلوقلا مهلاوحأ و ةيلوقلا

 "نيِدمحملا"ب لسلسملاك «ةاورلا ءامسأ قافتاك :ةيلعفلا ةاورلا تافصب لسلسملا ١-

 مهتّبسن قافتا وأ .ظافحلا وأ ءاهقفلاب لسلسملاك 3 قافتا وأ

 مولع ةفرعم' A ERY ٤ مكاحلا هج رخخأ ا Vor : بلح AY رتولا باتک «د واد وبأ هج رخخأ

 .ٌع :"ثيدحلا مولع ةفرعم" يف السلسم مكاحلا هجرخأ ا



 لسلسملا ١ ١ دانسإلا فئاطل

 :ةياورلا تافضن طلا ت

 وأ "تعم" :هتاور نم لك لوقب لسلسم ثيدح لثم :ءادألا ْغّيِصب لسلسملا ١-

 اش |

 .ديعلا موي هتياورب لسلسملا ثيدحلاك :ةياورلا نامزب لسلسملا -؟
 .مرتلملا ق ءاعدلا ةباجإب لسلسملا ثيدحلاك :ةياورلا ناكمي لسلسملا -»

 :هلضفأ - 6

 .سيلدتلا مدعو عامسلا يق لاصتالا ىلع لد ام هلضفأو

 :هدئاوف نم -ه

 .ةاورلا نم طبضلا ةدايز ىلع هلامتشا هدئاوف نمو

 ؟دانسإإلا عيمج يف لسلستلا دوج و طرتشي 3 -

 اذه :ةلاحلا هذه يف نولوقي نكل «هرحآ وأ هطسو يق لسلستلا عطقني دقف «كلذ طرتشي ال

 ةف: ىلإ لسلمي

 ةحصلاو لسلستلا نيب طابترا ال -

 .اثيدح م65 ىلع تلمتشا دقو «يطويسلل "يربكلا تااسلسملا =

 ىلع تلمعشا .دقو ةقوبألا ىقابلا ديع دم ”ةلسلسملا تيدا ألا ف ةلسلسلا ,لهاتملا" تب

 اغ 1



 رغاصألا نع رباكألا ةياور 11٥ دانسإلا فئاطل

 1 1 8 ٤

 رغاضألا نع رباك الا ةياور ۳

 :هقيرعت - |

 .راغصلا نع رابكلا ةياور :ئعملاو (رغضأ عم رغاضألاو ءربكأ عمج رباكألا :ةغل أ

 .ظفحلاو ملعلا يف وأ ةقبطلاو نسلا يف هنود وه نمع صخشلا ةياور :احالطصا -ب

0 ' 

 ةياورك ةقبطلا يف وندلاو ؛ةقبط قدأو انس هنم رغصأ وه صخش نع يوارلا يوري نأ يأ

 ظفاح ملاع ةياورك ءاظفحو املع هنم لقأ وه نمع يوري وأ كلذ وحنو نيعباتلا نع ةباحصلا

 مدقلا وأ نسلا يف رّبكلا نأ ىلإ هبنتلا يغبنيو اذه ءنسلا يف اريبك خيشلا كاذ ناك ولو خيش نع

 رباكأ ةياور ىّمَسُي نأل يفكي ال هنع يوري نمع ملعلا يف ةاواسملا نودب يأ «هدحو ةقبطلا يف

 .كللذ حضوت ةيلاتلا ةلثمألاو ؛رغاصأ نع

 :يهو «ماسقأ ةثالث ىلإ رغاصألا نع رباكألا ةياور مسقن نأ نكمي

 .اضيأ ظفحلاو ملعلا عم يأ «هنع ٌيِوُْرَملا نم ةقبط مدقأو ءانس ربكأ يوارلا نوكي نأ -أ

 ريبك خيش نع ملاع ظفاحك «هنع يورملا نم - انس ال - ارذق ربكأ يوارلا نوكي نأ -ب

 .رانيد نب هللا دبع نع كلام ةياور :لثم ؛ظفاح ريغ

 ةياور :لثم «هنم ملعأو ربكأ يأ «هنع يورملا نم اردقو انس ربكأ يوارلا نوكي نأ -ج

 نب هللا دبعو «ظفاح مامإ كلامف :رانيد نب هللا دبع نع كلام .ثيدحلا مولع نم عونلا اذهل دئاع ءاهلا :هفيرعت

 .هنم ملعأو هملعمو هخيش هنأل ؛هنم اردق مظعأو



 ءانبألا نع ءابآلا ةياور E دانسإلا فئاطل

 : رغاصألا رع رباكألا ةياور نه - 4

 .رابحألا بگ نع مهريغو ةلِداّبعلا ةياورك :نيعباتلا نع ةباحصلا ةياور 5

 .كلام نع يراصنألا ديعس نب ىج ةياورك :هيعبات نع يعباتلا ةياور -ب

 :هدئاوف نم -ه

 .باغألا هتوكل يوارلا نع راك أو لضفأ هغ يورملا نأ مهر الا أ

 .رباكألا نع رغاصألا ةياورب ترج ةداعلا نأل ؛ابالقنا دنسلا يق نأ 1 هلآ كورت

 :هيف تافنصملا رهشأ -5

 قاحسإ بوقعي يبأ ظفاحلل "ءانبألا نع ءابآلاو راغصلا نع رابكلا هاور ام" باتك -أ

 .ه٤ ٠۳ ةنس قوتملا قارولا ميهاربإ نبا

 ءانبألا نع ءابالا باور -5

 :ةنقي تا 1

 .هنبا نع ثيدحلا يوري أ ثيدحلا دنس يف دجوي نأ

 :هلاثم -

 نيتالصلا نيب عمج ع للا لوو نأ :لضفلا هبا نع :بلطلاا دبع ني سالا هاور ينج

 '.ةفلدزملاب

 :هدئا وف م ۳

 عم عونلا اذهو «هيبأ نع نبالا يوري نأ لصألا نأل ؛أطخ وأ ابالقنا دنسلا يف نأ 0 هلأ

 مود ناك نإو ناك صخش يأ نم ملعلا مهِذحأو ءءاملعلا عضاوت ىلع لدي هلبق يذلا عونلا

 .نتسلاو ردقلا ق

 .مهريغو نيحيحصلا 2 ثيدحلا لصأو غ٠ :يواحخسل | دافأ امك بيطخلا هاور 00



 ءابآلا نع ءانبألا ةياور ١ دانسإلا فئاطل

 :هيف تافنصملا رهشأ ٤-

 .يدادغبلا بيطخلل "ءانبألا نع ءابآلا ةياور" باتك

 ءابآلا نع ءانبألا ةياور -ه

 :هقيرعغت - ١

 .ةدج نع ةيبأ نع وأ ءطقف ةيبأ نع ثيدحلا يوري نبا ثيدحلا دنس يف دحوي نأ

 :همضأ -؟

 .همسا ةفرعمل ثحبلا ىلإ جاتحي هنأل ؛دَجلا وأ ُبألا هيف َّدَسُي مل ام عونلا اذه مهأو

 :هعا ونأ ۳

 .ناعون وه

 ةياور :هلاثم «ريثك وهو «دحلا نع ةياورلا نودب يأ «بسحف هيبأ نع يوارلا ةياور -أ

 .هيبأ نع ءاَرشغلا يبأ

 ورمع ةياور :هلاثم «هقوف امف هدج نع هيبأ نع وأ «هدح نع هيبأ نع يوارلا ةياور -ب

 .هدج نع هيبأ نع بْيَعش نبا

 :هذئا وف وه يسن

 .همساب حصي مل اذإ دحلا وأ بألا مسا ةفرعمل ثحبلا -أ

 .بألا دحج وأ نيالا د وه له يدجلا نه: دارملا نايب تي

 اذه ورمع :بيعش نب ورمَع .كلام نب ةماسأ هنأ :اهرهشأ «لاوقأ ىلع هيبأ مساو هما يف فلتخا :ءارشعلا يبأ

 ءاملعلا نكل «دمحم وه ورمع دجف "صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نب بيعش نب ورمع" :اذكه هبسن
 وربك ردو لا ا "لا 1 دارملا نوكيف «تيعش ىلع ذوعي ا ف ريمضلا نأ ءارقتسالاو عبتتلا نه اودجو

 .روهشملا يباحصلا



 نارقألا ةياورو جبدملا ۸ دانسإلا فئاطل

 :هيف تافتصملا رهشأ -ه

 .يلئاولا ديعس نب هللا ديبع رصن يبأل "مهئابآ نع ءانبألا ةياور" -أ

 .ةمثيح يأ نبال "هدج نع هيبأ نع ىور نم ءزج" -ب

 . يئالعلا

 نارقالا ةياوززب جبدهلا -5 ۱ = ذا قألا ةيا ااا

 7." ضوماقلا ف iS «بحاصمل : | وعم. "هيرق" م نارقألا *ةغل بأ

 ("7 .دانسإلاو نسلا يف نوبراقتملا :احالطصا -ب

 :نارقالا ةياور فيرعت -؟

 '"! .رخآلا نع نيتنيرقلا دحأ يوري نأ

 ةياور ٍرَعسمل ملعن ال نكل «نانيرق امهف «مادك نب رعسِم نع يميتلا ناميلس ةياور :لثم

 .يمْيَتلا نع
 يا و 59

 'هجولا ينحابيِد" نم قتشم جيبدتلاو ؛نييزتلا نعم ' جيبدتلا" نم لوعفم مسا :ةغل أ
 اهك ةيع فورا يوارلا يواستل ؛؟كلذب خس جّبدملا نأكو «نیدخ ا يأ

 .نادنلا ىواستي

 (ذ! .رحآلا نع امهنم دحاو لك نانيرقلا يوري نأ :احالطصا -ب

 9 | ت E ا 2 ۴ 5 1 3 58 ل * 2 1 5( - ع ("])
 .هدحاو ةقبط نم جر نع اودحخا دق اون وکی للا دانسإإلا 2 براقتلاو عكو 8 :تیدحلا مولع أ ن4

 نإ املا ردصملا 59 09 . قالا تنم



 قحاللاو قباسلا ۱۹ دانسإلا فئاطل

 :جبدملا ةلثمأ ٤-

 .ةشئاع نع ةريره يبأ ةياورو «ةريره يبأ نع ةشئاع ةياور :ةباحصلا يف -ًأ

 زيزعلا دبع نب رمع ةياورو «زيزعلا دبع نب رمع نع يرهزلا ةياور :نيعباتلا يف -ب

 .يرهزلا نع

 .كلام نع يعازوألا ةياورو ؛يعازوألا نع كلام ةياور :نيعباتلا عابتأ يف -ج

 :هدئاوف نم -ه

 .دانسإلا يف ةدايزلا نظي الأ -أ

 . واولا"ب "نع" لادبإ نظي الأ -ب

 *هيف تافنصملا رهشأ -5

 ,يطقرادلل "جبدملا" -أ

 .ناهبصألا خيشلا يال "نارقألا ةياور" تب

 قحاللاو قباسلا -۷

5 
 "قاَحللا" نم لعاف مسا قحاللاو «مدقتملا نيعمب "قّبسلا" نم لعاف مسا قباسلا :ةغل -أ چا

 .اتوم رحأتملا يوارلاو ءاتوم مدقتملا يوارلا كلذب دارملاو ءرخأتملا نيعمب

 .امهيتافو نيب ام دعابت نانثا خيش نع ةياورلا يف كرتشي نأ :احالطصا -ب

 اذه سردي من نم نظ اعر هنيرق نع ىور اذإف «هخيش نع ذيملتلا يوري نأ لصألا نأل :دانسإلا يف ةدايزلا
 دانسالا اذهل ئراقلا وأ عماسلا مهوتي الأ يأ ج! نع لادبإ .خسانلا نم ةدايز هنع يورملا نيرقلا ركذ نأ عونلا

 .نالف نع نالف اندح :لاقف أطخأف «ناللف و تكالف انثدح :ةياورلا لصأ نأ



 قحاللاو قباسلا ۷۰ دانسإلا فئاطل

 :هلاثم - ۴

 نيبو «فافخلاو يراخبلا هنع ةياورلا يف كرتشا «جارسلا قاحسإ نب دمحم -أ

 .رثكأ وأ ةنس نوثالثو عبسو ةئام امهيتافو

 نيبو ‹«ييهسلا ليعامسإ نب دمحأو يرهزلا هنع ةياورلا يف كرتشا «كلام مامإلا -ب

 فوتو ء«ه114١ ةنس يفوت يرهزلا نأل ؛ةنس نوثالثو سمخو ةئام امهيتافو
 خرم هنأل ؛كلام نم انس ربك يرهرلا نأ كلل حيضوتو هه ه8 ةئس يمهسلا

 ةياور باب نم دعت كلام نع يرهزلا ةياورف «نيعباتلا عابتأ نم كلامو «نيعباتل
 اذه «ءكلام نم انس رغصأ يمهسلا نأ نيح ىلع ءرم امك رغاصألا نع رباكألا

 اذه ناك كلذل «ةنس ةئام وحن هرمع غلب ذإ ؛اليوط رّمع يمهسلا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 .يرهزلا ةافوو هتافو نيب ريبكلا قرفلا

 قحاللا يوارلاو «هنع يورملا اذهل اخيش نوكي قباسلا يوارلا ناف حضوأ ريبعتبو

 .اليوط ذيملتلا اذه شيعيو «هل اذيملت نوكي

 :هدئاوف نم ۳

 .بولقلا يف دانسإلا ولع ةوالح ريرقت -أ
 .قحاللا دنس عاطقنا نظي الأ -ب

 :هيف تافنصملا رهشأ ٤-

 .قدادغبلا بيطخلل "قحاللاو قباسلا باتك

 يراخبلا يفوت :فافخلاو يراخبلا .ةنس 31 شاعو ه ١ يقوتو هه 5١5 ةنس جارسلا دلو :جارسلا

 سمح :ليفف «عبرأ :ليقو NTT ةنس يروباسينلا فافخلا دمحم نب دمحأ نسخا قيأ فوتو لفه ۲3٦ ےس

 .ةثاه ثاللثو لوعست ۾



 ةباحصلا ةفرعم ۷۱ ةاورلا ةفرعم

 ناثلا لصفلا

 داو ولا ةف رعم

 : يهو «ثيدحلا مولع عاونا نم اعون نورشعو دحاو هيفو

 ١- .ةباحصلا ةفرعم 1۲-

  eتا .نيعباتلا ةفرعم

  -۴.تاوخألاو ةوحإلا ةفرعم 1٤

 8 .قرتفملاو قفتملا ةفرعم - 6

 ۱٦- .شلخملاو :فلتؤلملا ةفرعم ف

 ۷ .هباشتملا ةفرعم - 5

 بارق .لمهملا ةفرعم -۷

 ب6 .تامهبملا ةفرعم -/

 حالة .نادح ولا ةفرعم -۹

 ١ - .تافص وأ ءامسأب ركذ نم ةفرعم ۲١-

 ١ ١- ءام*ألا نم تاد سلا ةفرعم

 .باقلألا ةف رعم

 .مهئابأ ريغ ىلإ نيبوسنملا ةفرعم

 .ةاورلا خيراوت ةفرعم

 .مهادلبو ةاورلا ناط وأ ةفرعم



 ةباحصلا ةفرعم كش ةاورلا ةفرعم

 انحش ل

 عمجيو بخ اضلا"و "”يباحصلا" كنم و «' ةبحصلا' ئعك. ردصم ةغل ةباحصلا :ةغل تأ

 . ةفاعيرمألا" نعم "ةباحصلا'" لامعتسا رف ف ءبحضو باحصا ىلع

 هدر كلذ فلل ولو «ماللس الا ىلع تامو 50 0 ىلا يقل ي E EE ی

 ؟ىاحصل ١ ةيحص ف رعت هج تا
۱ 2 

 ..فكو ةنحباب نيرشبملا ةرشعلا ةيقبو «باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأك :رتاوتلا -أ
- 

 . جج محم نب ةشاكعو عةبلعت نب مامضک :ةرهشلا هس يسب

 .يباحص رابخإ -ج

 .نيعباتلا نم ةقنا رابخنإ دد

 .ةنكمُم هاوعد تناكو الَدع ناك نإ هسفن نع راجا و

 :ةباحصلا عيمت> ليدعت - 4

 اخ بعمو «هب دتعي نم عامجإب اذهو ءال وأ مهنم نتفلا سبال نم ءاوس «لودع مهلك ت« ةباحصلاو 8 هب 9 ا ا : ا 1 ق 5 2 | 0 أ م 8 ۳

٤ us 2ع لع : 5 5 ا  : :. ِ : 

 2 هربخ لبقي الف رخأتم نمز يف اهاعدا اذإ امأ كلك هتافو دعب نم ةنس ةئام لبق ةبحصلا يعدي نأك كلذو :ةنكم
| 

 ئيهذلا هع لاق امك لاحد خيش ةقيقحلا ف وهو «ةرجهلل ةئام تسلا دعب ةبحصضلا ىعدا هنإف يدنا نتر" :لقم



 ةباحصلا ةفرعم ۷۳ ةاورلا ةفرعن

 نتفلا سبال نهو «مهتلادع نع كلا 52 ری ر مهاياور عيمج ل ويق كلذ نع جتنيف

 ةعيرشلا ةلمح مهنأل ؛مّب نظلل ًانيسحت مهنم لكل هيف روحأملا داهتجالا ىلع هرمأ لمحي مهنم

 .نورقلا ريخ لهأو
 ا - د ىو

 :يلاوتلا ىلع مهو ؛نيرثكملا نم ةتس اثيدح مهرثكأو

 .لجر ةئام ثالث نم رثكأ هنع ىورو ءاثيدح 07074 ىور :هذ ةريره وبأ -أ

 اح راق o ی ور :ظ رمع نبا ت

 .انيدح ۴۲۸۹ قور ف كلام نب سنأ ج

 .قيداعأا ۴9 تور :اّهذ نينمؤملا مأ ةشئاع -

 اتا ١1١1٠١ قور رف سابع نبا م

 فط ١ ه 8 ٠ ىور :ا كد هللا دبع نب رباح =

 :قورسم لاق امك ةتس مهو «ةباحصلا ءاملع رابك مث ءا سابع نبا وه ىورُت ايتف مهرثكأو

 ءادردلا يبأو تيياث نبا دیزو هيعك عرب يبأو يلعو رمع :ةتس ىلإ ةباحصلا ملع ىهتنا"

 . "فض دوعسم نب هللا دبعو يلع ىلإ ةتسلا ملع ىهتنا مث فد دوعسم نباو

 ؟ةلدابعلا مه نم -۷

 .يباحص ةئام ثالث وحن مهددع غلبيو «ةباحصلا نم "هللا دبع" مهمسا نم لصألاب ةلدابعلاب دارملا

 :مهو هللا دبع همسا مهنم لك ةباحصلا نم ةعبرأ انه مهي دارملا نكل

 ءا سابع نب هللا دبع -ب



 ةباحصلا ةفرعم ۷4 ( ةاورلا ةفرعم

 ريبرلا نب هللا دبع 3

 55 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع -د

 مهل تناكف «مهملع ىلإ جيتحا نح مقافو ترا نيذلا ةباحصلا ءاملع نم مهأ ءالؤهل ةزيملاو

 .ةلدابعلا لوق اذه :ليق ىوتفلا نم ءيش ىلع اوعمتجا اذإف «ةرهشلاو ةيزملا

 :ةباحصلا ددع -

 نوديزي مهنأ اهنم دافتسي ملعلا لهأل لاوقأ كانه نكل «ةباحصلا ددعل قيقد ءاصحإ كانه سيل

 نع قي هللا لوسر ضيق" :يزارلا ةغرز يآ لوقا لاوقألا هذه رهشأو ءقاحص فلأ ةئام ىلغ

 هنم عمو هنع ىور نمم ةباحصلا نم افلأ رشع ةعبرأو فلأ ةئام

 :مهاقبط دل 8

 دوهش وأ «ةرجهلا وأ «مالسإلا ىلإ قبسلا رابتعاب اهلعج نم مهنمف «ممتاقبط ددع يف فلتحا
 .هداهتجا بسح مهمسق لكف «رحخآ رابتعاب مهمسق نم مهنمو «ةلضافلا دهاشملا

 .تاقبط سمخ دعس نبا مهمسقف 5

 .ةقبط ةرشع ينا مكاحلا مهمسقو -ب

 :مهلضفأ -

 ىلع ىلع مث «نامثع مث «ةنسلا لهأ عامجإب اتد رمع مث «قيدصلا ركب وبأ قالطإلا ىلع مهلضفأ

 فذ ناوضرلا ةعيب لهأ مث دخ لهآ مث دب لهأ مث ةةرشعلا ما مث :ةنسلا لهأ روهمج لوق

 :امالسإ ہو سا ١

 . افكت نينمؤملا مأ ةجيدخح :ءاسنلا نم وع

 77٠/7. :بيردتلا عم بيرقتلا '



 جيبات لوس ۷٥ ةاورلا ةفرعم

 .هذ حابر نب لالب :ديبعلا نم ٥-

 اوم مهرخا - 7

 مث كلذ نم رثكأ :ليقو «ةمركملا ةكمع ةئام ةنس تام هده يثيللا ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ

 .ةرصبلاب نيعستو ثالث ةنس يفوت هد كلام نب سنأ هلبق اتوم مهرخآ

 :هيف تافنصملا رهشأ ١

 .ينالقسعلا رجح نبال "ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا"

 .ريثألا نباب روهشملا يرزجلا دمحم نب يلعل "ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ"

 .ربلا دبع نبال "باحصألا ءامسأ يف باعيتسالا" ت

 :يعباتلا في ا =۹

 .هفلخ ىشم نيعمب "هعبت" نم لعاف مسا عباتلاو «عبات وأ يعبات عمج نوعباتلا لا تأ

 نم وه :ليقو ''مالسإلا ىلع تامو ءاملسم ايباحص يقل نم وه :اينااطسلا بيب

 " .يىبلاحصلا بحص

 :هدئاوف نم -

 .لصتلا نم لسرملا زييمت

 :نيعباتلا تاقبط -۳

 .هتهحججو بسح لك «ءاملعلا مهمسقف عمهاقبط ددع يف فلتخاا

 ٠۲. :ةيافكلا '' ٥۸. :اهحرش عم ةبخنلا '''



 نيعباتلا ةفرعم ۱۷٦ ةاورلا ةفرعم

 .تاقبط عبرأ دعس نبا مهلعجو -ب

 .ةباحصلا نم ةرشعلا كردأ نم :اهنم ىلوألا «ةقبط ةرشع سمخ مكاحلا مهلعجو -ج

 :كومرضحخملا =

 .هري ملو ملسأو چ يبنلا نمزو ةيلهاجلا كردأ يذلا وه :مرضحملاو ؛"مرضخم" عمج

 .حيحصلا ىلع نيعباتلا نم نومرضحخملاو

 نس رثكأ مآ حيحصلاو لسم مامإلا خدع امك ءاصختش نيرشغ وحن نسرضخملا .ددعو

 :مهو ةنيدملا لهأ نم مهلك و «نيعباتلا ءاملع رابك مهو «ةعبسلا ءاهقفلا نيعباتلا رباكأ نمو

 نب ةملس واو يدير نب ةحججراحخ و ريب زلا نب هورعو لدم نب مساقلاو علا نب كس

3 
 أ

 . راسي نب كاميلسو «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو «نمحرلا دبع

 :نيعباتلا لضفأ 7

 هللا ذيع نبأ لاقو «بيسلا نب دعب مهلضفأ نأ روهشملاو «مهلضفأ يف ءاملعلل لاوقأ كانه

 :يزاريشلا فيفخ نب دمحم

 .بيسملا نب ديعس نيعباتلا لضفأ :نولوقي ةنيدملا لهأ -أ

 .يرقلا سيوأ :نولوقي ةفوكلا لهأو -ب

 .يرصبلا نسحلا :نولوقي ةرصبلا لهأو -ج

 :تايعباتلا لضفأ -۷

 ؛«ةيمترلا دبع تقي ةرمعو .نيريس تنب ةصفح- تايعباتلا اتديس :دواد ا ع ركب و لاق

 لدب يأ تامهدب دانزلا وبأ لغجو ("ةملس نأ" لدب "رمع نب ا كی ل ماس" كرابملا نبا لعج :مهو

 . نح رلا لی نب ركب أ ةة ىلأو ل انس



 تاوخألاو ةوخإلا ةفرعم VV ةاورلا ةفرعم

 .ءادردلا مأ امهيلتو

 :هيف تافنصملا رهشأ -/

 .يسلدنألا سيطف نب فرطملا يبأل "نيعباتلا ةفرعم" باتك

 تاوخألاو ةوخالا ةفرعم -

 :ةئطوت ١=

 ةفرعم وهو «فينصتلاب اهودرفأو امي اونتعا لا ثيدحلا لهأ فراعم ىدحإ وه ملعلا اذه

 ىلع لدي فينصتلاو ثحبلاب عونلا اذه دارفإو «ةقبط لك يف ةاورلا نم تاوخألاو ةوخإلا

 نم قأيس امك «كلذ ريغو مهتوخإو مهباسنأ ةفرعمو «ةاورلاب ثيدحلا ءاملع مامتها ىدم

 .هدعب عاونألا

 :ةدئاوق نم -؟

 .بألا مسا يف كارتشالا دنع ًاخأ خأب سيل نم نظي الأ :هدئاوف نم

 اسيل امهنأ و ,ناوحأ اممنأ نظي يردي ال يذلاف "رانيد نب ورمع" و "رانيد نب هللا دبع" :لثم

 .ادحاو اهمهيبأ مسا ناك نإو «نيوحأب

 :ةلثما -۳

 .باطخلا انبا ديزو رمع :ةباحصلا يف نينثالل لاثم -أ

 .بلاط يبأ ونب ليقعو رفعجو ىلع :ةباحصلا يف ةثالثلل لاثم -ب

 .حلاص يبأ ونب حلاصو دمحمو هللا دبعو ليهس :نيعباتلا عابتأ يف ةعبرألل لاثم -ج

 عادردلا يبأ ةحج وز يهو عةميهج :لاقيو ¢ ةا اهمساو «ىرغصلا ءادردلا مأ نيه ةذه ءادردلا مأ :ءادردلا مأ

 .ةيباحص اهنكلو غ هری اهعساو اشن ءادردلا نبأ هج وز یھ ىربكلا ءادردلا مأو

 ٠٥١ ١. :ةفرطت اا ةلاسرلا رظنا 01



 قرتفملاو قفتملا ةفرعم ۷۸ ةاورلا ةفرعم

 .ةنييع ونب ميهاربإو دمحمو نارمعو مدآو نايفس :نيعباتلا عابتأ يف ةسمخلل لاثم -د

 .نيريس ونب ةكرك و ةصفحو دبعمو ىو سنأو دمحم :نيعباتلا يف ةتسلل لاثم -ه

 نمحرلا دبعو نانسو ديوسو ليقعو لقعمو نامعنلا :ةباحصلا يف ةعبسلل لاثم -و

 .نرقم ونب هللا دبعو

 مهنإ :ليقو «دحأ ةمركملا هذه ف مهكراشي مل نورحاهم ةباحص مهلك ةعبسلا ءالؤهو

 .مهلك قدنخلا ةوزغ اورضح

 :هيف تافدضملا رهشأ -#

 .يسلدنألا سيطف نب فرطملا بأل "ةوخالا باتك" -أ

 .جارسلا سابعلا يبأل "ةوخإلا باتك" -ب

 قرتفملا قفتملا ةفرعم - ٤

 .قافتالا دض "قارتفالا" نم لعاف مسا قرتفملاو «"قافتالا" نم لعاف مسا قفتملا :ةغل -أ

 فلتخت و ءاظفلو اط ادعاصف مهئابا ءامسأ ۾ ةاورلا امسا فتت نأ اطا تالا

 .كلذ وحنو «مهتبسنو مهؤامسأ وأ «مهانكو مهؤامسأ قفتت نأ كلذ نمو ''ءمهصاخشأ

 :ةلثما -؟

 .هيوبيس خيش مهوأ ءمسالا اذه يف اوك رتشا صاخشأ ةتس :دمحأ نب ليلخلا -أ

 .ةعبسلا ةوخالا ءالؤه الإ نورحاهم مهلك ةباحصلا نم ةوحإ ةعبس دجوي مل يأ :ةعبسلا ءالؤه

 .ها7١1 ةنس ٍقوتو «ناخيشلا هنع ىور «روباسينب هرصع ثدحم «مهالوم ىفقثلا ميهاربإ

 وه يذلا بلاغلا ىلع نوكي امنإ فيرعتلاو «ردان ليلق هيف لاكشإلاف .طقف مسالا يف قافتالا امأو :كلذ وحنو

 .بنرقأ لمهملا عون ىلإ وهو تالوطملا لإ كلذ ركاذيو (لاكشإللا راثم

 .1۸ :اهحرش عم ةبخنلا''



 قرتفملاو قفتملا ةفرعم ۰ ۹ ةاورلا ةفرعم

 .دحاو رصع يف صاخشأ ةعبرأ :نادمح نب رفعج نب دمحأ -ب

 .صاخشأ ةتس :باطخلا نب رمع 1

 :هتدئاف و هتيمهأ +

 :هدئاوف نمو ءءاملعلا رباكأ نم دحاو ريغ هب لهجلا ببسب قلز دقف ءادج مهم عونلا اذه ةفرعمو

 يذلا "ايلا سكع وهو .ةعامج مُمأ عم ادحاو مسالا يف نيكرتشملا نظ مدع -أ

 © نينثا دحاولا نظي نأ هتم ىشحي

 فعضيف «ًافيعض رخآلاو ةقث اهدحأ نوكي اعرف سالا يف نيكرتشملا نيب زييمتلا -ب

 .سكعلاب وأ حيحص وه ام

 ؟ هداريإ نَسَحَي نيم ٤-

 اوكرتشاو «دحاو رصع يف اوناكو «مسالا يف ةاورلا وأ نايوارلا كرتشا اذإ اميف لاثملا داريإ نسحيو

 .مهئامسأ يف لاكشإ الف ةدعابتم روصع يف اوناك اذإ امأ «مهنع ةاورلا وأ خويشلا ضعب يف

 :هيف تافنصملا رهشأ - ه

 .سيفن لفاح باتك وهو «يدادغبلا بيطخلل فاو یل بک أ

 عونل وهو ه ٠٠۷ ةنس قوتملا رهاط نب دمحم ظفاحلل "ةقفتملا باسنألا" باتك -ب

 يف ةاورلا هيف قفتا ددع رثكأو «بيطخلل "قرتفملاو قفتملا" باتك يف هتيأر لاثم برغأ اذهو :صاخشأ ةتس
 لوبناتسا يف ةلماك ريغ ةطوطخم ةخسن هنم دحوي :سيفن لفاح .اصخش رشع ةعبس وه باتكلا اذه يف مسالا

 رشع نماثلا ءزجلا رخآ ىلإ رشاعلا ءزجلا لوأ نم يهو «ةقرو ۲۳۹ يف 7١910 :مقر يدنفأ دعسأ ةبتكم -
 ءزجلا ةياف ىلإ ثلاثلا ءزجلا لوأ نم ديمح نب هللا دبع خيشلا دنع هنم مسق دحويو «باتكلا رخآ وهو

 .هاروتكدلا ةجرد هقيقحتب لانو «نيمآ قداص دمحم روتكدلا لضافلا انوخأ هققح دقو اذه«عساتلا

 .1۸ :ةبخنلا حرش رظنا 2



 فلتخملاو فلتؤملا ةفرعم ۸۰ ةاورلا ةفرعم

 ةرفنلا دض وهو ىقالتلاو عامتجالا يعمي «"فالتئالا" نم لعاف مسا فلتؤملا :ةغل -أ

 .قافتالا دض "فالتحالا" نم لعاف مسا فِلَتخُملاو

 .اظفل فلتختو ا تات لا وأ ئكلا وأ باقلألا وأ ءامسألا قمتت نأ اولا

 .ماللا ديدشتب يناثلاو «ماللا فيفختب لوألا 1 اا ِ "مالا -أ

 مضب ناثلاو ءواولا فيفختو نيسلا نوكسو ميلا رسكب لوألا "رّوَسُم"و "روسم" -ب

 .واولا ديدشتو نيسلا حتفو ميملا

 .ءار هرخآ ياثلاو ءياز هرخآ لوألا ”راّربلا"و "زاّربلا" -ج
 .يازلاو ءاتلاب يناثلاو «ءارلاو ءاثلاب لوألا "يزوتلا"و “يروا -د

 ؟طباض هل له -۳

 .هدرفع. مسا لك ظفحلاب طبضي امنإو «هراشتنا ةرثكل؛هل طباض ال هرثكأ أ

 :نامسق وهو «طباض هل ام هنمو -ب

 ام لك نإ :لوقن نأ لثم .ةصاخ بتك وأ صاخ باتكل ةبسنلاب طباض هل ام ١-

 'راشب نب دمحم" الإ «ةلمهملا مث ةانثملاب وهف "راسي" "أطوملا"و 'نيحيحصلا يف عقو
 .ةمجعملا مث ةدحوملاب وهف

 :لوقن نأ لثم «ةصاح بتك وأ باتكل ةبسنلاب ال يأ :مومعلا ىلع طباض هلام -1

 .ةسمخلا كلت ركذن مث «ةسم الإ ماللا ددشم هلك "مالس"

 . اكشلا وأ طقنلا ظفللا يف فالتخالا عجرم ناك ءاوس :اظفل فلتختو



 هباشتملا ةفرعم ۱۸۱ ةاورلا ةفرعم

 :هتدئافو هتيمهأ ٤-

 عقي ام فيحصتلا دشأ" :ييدملا نب يلع لاق ىح «لاحرلا ملع تامهم نم عونلا اذه ةفرعم

 .'هدعب الو هيلع لدي ءيش هلبق الو «سايقلا هلخدي ال ءيش هنأل ؛"ءامسألا يف

 .هيف عوقولا مدعو أطخلا بنحت يف نمكت هتدئافو

 :هيف تافنصملا رها هى

 .ديعس نب غلا دبعل نافل فلتوملا" 5

 .ةطقن نب ركب يبأل هليذو ءالوكام نبال ”لامكإلا" -ب

 هباشتملا ةفرعم -

 ةنمو ٠ سيلتا" انه هباشتملاب داريو «لئامتلا نعم "هباشتلا' نم لعاف مسا :ةغل تأ

 .هانعم سبتلي يذلا يأ نآرقلا نم هباشتملا

 اظح ال ًاظفل ءابآلا ءامسأ فلو ءاطخو القفل ةاورلا ءامسأ قفتت نأ :ًاحالطصا -ب

 «ةاورلا ءامسأ تقفتا «نيعلا حتفب "ليقع نب دمحم"و نيعلا مضب"ليقع نب دمحم" -أ

 .ءابآلا ءامسأ تفلتخاو
 .ءابآلا ءامسأ تقفتاو «ةاورلا ءامسأ تفلتحا "نامعنلا نب جيرس" و "نامعنلا نب حيرش" -ب 14 لا

 مولع رظنا "فلتخملاو فلتوملا" و "قرتفملاو قفتملا" يعون نم يأ «هلبق نيعونلا نم بكرتي وهو :هباشتملا ةفرعم
 .اقطنو اطح ءابآلا ءامسأ قفتتو ءاقطن ةاورلا ءامسأ فلتخت نأك :سكعلاب وأ ."5 0 :ثيدحلا

 .1۸ :ةبحتلا رظنا «')



 هباشتملا ةفرعم 1A۲ ةاورلا ةفرعم

 :هندئاف د"

 يف عوقولا مدعو ءامب قطنلا يق سابتلالا مدعو «ةاورلا ءامسأ طبض يف هتدئاف نمكتو

 هب نم ئرجخا خاونا -+ لا م أ حق لأ

 :اهنمف ءاهمهأ ركذأ «هباشتملا نم ىرخأ عاونأ كانه

 دمحم" :لثم «نيفرح وأ فرح يف الإ بألا مساو مسالا يف قافتالا لصحي نأ -أ

 ا نب ا 1 "ع نب

 يف فالتخالا لصحي نكل ءاظفلو أطخ بألا مساو مسالا يف قافتالا لصحي وأ -ب

 .كلذو «ريحأتلاو متدقتلا

 ."دوسألا نب ديزي" و "ديزي نب دوسألا" :لثم ةلمح نيهسالا ف اما ١-

 اا

 ."راسي نب بويأ" و "راّيس نب بويأ":لثم ءفورحلا ضعب يف امإ -؟

 :هيف تافنصملا رهشأ -ه

 "يهولاو فيحصتلا رداوب نع هنم لكشأ ام ةيامحو «مسرلا يف هباشتملا صيخلت" -أ

 .يدادغبلا بيطخلل

 اهر :«قباسلا باقكللا ليؤ وأ ةمث' نع ةرابغ وهو.اشيأ بيطخلل "ضيخلتلا لات" ب

 MIT ريب يما ےک 5 5

 ‹طخلا يف ال نهذلا يف هابتشالا هيف عقي امم وهو ؛"بولقملا هبتشملا ' مهضعب هيمسي عونلا اذهو :نيمسالا يف امإ

 بولقملا يف بايترالا عفار" هام اباتك عونلا اذه يف بيطخلا فنص دقو «ةاورلا ضعب ىلع همسا بلقنا ارو
 يدنعو «ةيرضملا بتكلا راد يف ناتلماك ناتححسن امهنم دجوت :ناسيفن ناباتك امه ."باسنألاو ءامسألا نم



 لمهملا ةفرعم ٠ ۱۸۳ __ ةاورلا ةفرعم

 :هميرعت - ١

 ام ركذ نودب مسالا كرت يوارلا نأك "كرتلا" نعم. "لامهإلا" نم لوعفم مسا :ةغلإ تأ

 .هريغ نع هزيكب

 بألا مسا عم وأ طقف مسالا يف نيقفتم نيصخش نع يوارلا يوري نأ یا كيف

 .امهنم دحاو لك صحي اع ازيمتي مل و «كلذ وحن وأ

 ؟لامهإلا ا ا |

 ناك اعرف ءانه هنع يورملا صخشلا نم يردن ال هنأل ؛افيعض رخآلاو ةقث امغدحأ ناك نإ

 .ثيدحلا فعضيف ءامهنم فيعضلا

 :هنغ ىورملا ناك امهنم ًايأ نأل ؛ثيدنلا ةحضب لامهإلا رضي الف ؛نيتقث اناك اذإ افا

 .حيحص ثيدحلاف

 :هلاثم -۳

 نع - بوسنم ريغ - "دمحأ" نع هتياور نم يراخبلل عقو ام :نيتقث اناك اذإ -أ
 .ةقث امهالك و «ىسيع نب دمحأ امإو حلاص نب دمحأ امإ هنإف «بهو نبا

 نإف "دواد نب ناميلس" و "دواد نب ناميلس" : فيعرف رحالاو ةقث اههدحأ ناك اذإ -ب

 .هقيعش وهف "يفاميلا" ناك نإ تقل رهف الرا" ناك

 :مهبملا نيبو هنيب قرفلا - ٤

 .همسا ركذي مل مهبملاو «هنييعت سبتلاو همتا E لمهملا نأ امهنيب قرفلاو

 :هيف تافنصملا رهشأ - ه

 . بيطخلل ا نايب يف لکل باتک



 تامهبملا ةفرعم ١ م4 ةاورلا ةفرعم

 كتافقهبملا ةف رعم سا

 :هقي رخل تأ

 .حاضيإلا دض "مامإلا" نم لوعفم مسا وهو «'مّهبُم" عمج تامهبُملا :ةغل أ
 ةقالع هل نمم وأ ةاورلا نم دانسإلا وأ نتملا يف همسا مهيأ نم وه :ًاحالطصا -ب

 !١ .ةياورلاب

 :هذئا وف خرم =

 ہكحلل ًافيعض وأ ةقث ناك نإ يوارلا ةفرعم هنم دافتسيف «دنسلا يف ماهبإلا ناك نإ -أ

 .فعضلا وأ ةحصلاب ثيدحلا ىلع

 يح «لئاسلا وأ ةصقلا بحاص ةفرعم اهزربأ ةريثك دئاوف هلف «نتملا يف ناك نإو -ب

 هتفرعع. لصحيف كلذ سكع ناك نإو .هلضف انفرع هل ةبقنم ثيدحلا يف ناك اذإ

 .ةباحصلا لضافأ نم هريغب نظلا نم ةمالسلا

 ؟ مهبملا فّرعي فيك <

 :نيرمأ دحأب فرعي

 .ىرخألا تاياورلا ضعب يف ىمّسُم هدوروب -أ

 .هنم ريثك ىلع ريسلا لهأ صيصنتب -ب

 :اماهبإ اهدشأب أدبأو «ماسقأ ةعبرأ ىلإ هتدش مدع وأ ماهبإلا ةدش بسحب مهبملا مسقي

 لك جحلا ! هللا لوسر اي :لاق الجر ك 5 سابع نبا ثيدحك :ةأرما وأ لجر 5

 .سباح نب عرقألا وه لحرلا اذه ؟ماع

 ۳۷١. :ثيدحلا مولع رظنا



 نادحولا ةفرعم 1۸0 ةاورلا ةفرعم

 تن خألا تنبو «توعألا نباو خألا نباو «تحألاو خألا هب قحليو :تنبلاو نبالا -ب

 .ان©5 بنيز يه «ردسو ءاع. 5 يبلا تنب لسغ يف ةيطع مأ ثيدحك «تحألا 75

 تنب وأ نباو «ةمعلاو معلا تنب وأ نباو «ةلاخلاو لاخلا هب قحليو :ةمعلاو معلا -ج

 همع مسا «ةرباخملا نع يهنلا يف همع نع جيدح نب عفار ثيدحك «ةلاخلاو لاخلا

 هتمع مسا دحأ موي لق امل هابأ تنكب يلا ربا ةمع ثيدحتكو عقار قنا نيهظ

 .ورمع تنب ةمطاف

 دعس اهجوز مسا «ةعيبس جوز ةافو يف نيحيحصلا ثيدحك :ةجوزلاو جوزلا -د

 «يظرقلا ةعافر تحن تناك يتلا ريبزلا نب نمحرلا دبع ةجوز ثيدحكو ةّلوَخ نبا

 .بهو تنب ةميمت اهممسا ءاهقلطف

 :هيف تافنصملا شا -@

 اهنسحأو «يوونلاو بيطخلاو ديعس نب نغلا دبع مهنم «ءاملعلا نم ددع عونلا اذه يف فنص

 .يقارعلا نيدلا يلول "دانسإلاو نتملا تامهبم نم دافتسملا" باتك اهعمجأو

 نادح ولا ةقرعم - 6

 همي رعت =

 .دحاو عمج واولا مضب نادح ولا :ةغل أ

 .دحاو وار الإ مهنم دحاو لك نع وري مل نيذلا ةاورلا مه :ًاحالطصا -ب

 :هتدئاف - ۲

 .ايباحص نكي مل اذإ هتياور درو «نيعلا لوهجم ةفرعم



 ... ءامسأب ركذ نم ةفرعم ١/م5 ۰ ةاورلا ةفرعم

 : هتاثمأ ۴۳

 وري مل نزح نب بيسملاو «يعشلا ريغ هنع وري مل ءسّرْضُم نب ةورع :ةباحصلا نم -أ

 :كيعس ةنزا ن هلع

 .ةملس نب دامح ريغ هنع وري مل ءءارشعلا وبأ :نيعباتلا نم -ب

 3 و « 3 5 1
 ؟نادح ولا ر امهيحيحص E ناخيشلا جرحا له محا

 .ًائيش عونلا اذه ةياور نم اجرخي مل نيخيشلا نأ "لّحدملا" يف مكاحلا ركذ -أ

 نم نادحولا نع ةريثك ثيداحأ نيحيحصلا يق نإ :اولاق نيثدحملا روهج نكل -ب

 :اهنم «ةباحصلا

 .ناخيشلا هجرخأ «بلاط يبأ ةافو يف بيّسملا ثيدح ١-

 لوألا نوحلاصلا بهذي :يملسألا سادرم نع مزاح يأ نبا سيق ثيدخ ال

 .يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو ءسيق ريغ سادرمل يوار الو «لوألاف

 :هيف تافنصملا قبلا م

 .ملسم مامالل "نادحولاو تادرفنملا" باتك

 هرمز كو توا وأ ءامسأب ريق د ن ةفرعم بس ألا و

 :هميرغت - ١

 .ةعامج نم وأ دحاو صخش نم ةفلتخم ىنك وأ باقلأ وأ ءامسأب فصو وار وه

 :هلاثم -؟

 مهضعب هامسو "بئاسلا نب دامح" مهضعب هامسو "رضنلا ابأ" مهضعب هام «يلكلا بئاسلا نب دمحم

 .دحاو صخش وهو كچم ابأ"



 ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم ۱۸۷ ةاورلا ةفرعم

 :هدئاوف نم ۳

 .نوددعتم صاخشأ هنأب نظلا مدعو «دحاولا صخشلا ءامسأ يف سابتلالا مدع 5

 :خويشلا سيلدتا“ضشك ب
 :هح ویش ق كلذ نم ًاريثك بيطخلا لامعتسا ٤=

 نعو «يسرافلا حتفلا يبأ نبا هللا ديبع نعو «يرهزألا مساقلا يبأ نع الثم هبتك يف يوريف

 .دحاو لكلاو «يفريصلا نامثع نب دمحأ نب هللا ديبع

 :هيف تافنصملا رهشأ ©

 .ديعس نب نغلا دبع ظفاحلل "لاكشإلا حاضيإ' تأ

 .يدادغبلا بيطخلل "قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم" -ب

 باقلألاو ةيكلا و ءاممألا نم تادرفملا ةفرعم | ١-

 :تناد فلاب دارملا ح1

 هكراشي ال بقل وأ ةينك وأ مسا ءاملعلا دحأ وأ ةماع ةاورلا وأ ةباحصلا نم صخشل نوكي نأ

 .اه قطنلا بعصي ةبيرغ ءامسأ تادرفملا كلت نوكت ام ابلاغو ءءاملعلاو ةاورلا نم هريغ هيف

 :هتفرعم هدئاف --؟

 .ةيبرغلا ةدرفملا ءامسألا كلت يف فيرحتلاو فيحصتلا يف عوقولا مدع

 :هتاثمأ -۳

 :ءامسألا أ

 نزوب "رن" و "نام" ك وأ نايف" "نايجع نب دمحأ":ةباحصلا نم ١-

 .ريمس نب ريقن نب بيرض ءورمع نب طسوأ :ةباحصلا ريغ نم ا



 ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم ۱۸۸ ةاورلا ةفرعم

 .فيراخلا نب لاه هاو ك هللا لوسر لوم ءارمحلا ىبآ :ةباحضلا قق -1

 .ةربس نب ةيواعم همساو «نيديبعلا وبأ :ةباحصلا ريغ نم -

 :باقلألا بچ

 ناره ههو ق هللا لوسو لوم ةبيقس ةةياجصلا نس =

 .يفوكلا يزغلا ىلع نب ورمع همساو «لدنّم :ةباحصلا ريغ نم -؟

 :هيف تافئضملا رهشأ ٤-

 يف دحويو «"ةدرفملا ءامسألا" هامس باتك يف يجيدربلا نوراه نب دمحأ ظفاحلا فينصتلاب هدرفأ

 .رجح نبال "بيذهتلا بيرقت" باتكك «هنم ريثك ةاورلا محارت يف ةفنصملا بتكلا رخاوأ

 مهانكب اورهتشا نم ءارسأ ةفرعم - ١ ؟

 :فدحبا اذنه ةا ١

 روهشملا ريغ مسالا فرعن يح مهانكب اوريهتتشا نم ءا نع شقفن نأ ثحببلا اذهب دارملا

 .مهنم لكل
 :هلئا وف ويم |

 ةرم صخشلا اذه ركذي امر ذإ ؛نينثا دحاولا صخشلا نظي الأ وه ثحبلا اذه ةفرعم ةدئافو

 هنظيف .ءكلذب هل ةفرعم ال نم ىلع رمألا هبتشيف ءاك رهتشا ىلا هتينكب ةرمو ءروهشملا ريغ همساب

 .دحاو صخش وهو :نيصخش

 :هيف فينصتلا ةقيرط ٣-
 الثمف ءافاحصأ ءامسأ ركذي مث «ئكلا يف مجعملا فورح بيترت يلع هفينصت بوبي ىكلا يف فنصملا

 .اذكهو يعم رك كيو "ر انآ" ايلا ات يقو هما رک دیو "”قاحسا ةزمها باب يف زك كي



 ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم ۱۸۹ ةاورلا ةفرعم

 :اهتلثمأو نيكلا باحصأ ماسقأ - ٤
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 .دحاو هتينك و همسا "يرعشألا لالب يب" ك ءاهريغ هل مسا الو «هتينك هما نم

 .يباحص "سانأ يب" ك ؟ ال مأ مسا هلأ فرعي ملو ؛هتينكعب فرع نم

 نب يلعل بقل وهو "بارت يبأ"ك :اهريغ ةينك هلو مسا هلو «ةينكب بقل نم

 سلا ییا تیک و بتا ىلإ

 .دلاخ يبأو ديلولا يبأب نكي "جيرج نبا"ك ءرثكأ وأ ناتينك هل نم

 :ليقو «هللا دبع وبأ :ليقو ءدمحم وبأ :ليق "ديز نب ةماسأ" ك «هتينك يق فلتخا نم

 .ةجراح وبأ

 ىلع هيبأ مساو همسا يف فلتخا "ةريره يب" ك «همسا يف فلتخاو هتينك تفرع نم

 .رخص نب نمحرلا دبع هنأ اهرهشأ ءالوق نيثالث

 :ليقو ءحلاص :ليقو «ريمع هما :ليق "ةنيفس"ك «هتينكو هما يف فلتخا نم

 .يرتخبلا وبأ :ليقو «نمحرلا دبع وبأ :ليق هتينكو «نارهم

 قرروا قايفس "هللا دبع. ءابآ"_ه ءاعم امني رهتشاو تقي و هاب قرع نق

 نامعنلا "ةفينح يبأ كو «لبنح نبا دمحأو يعفاشلا سيردإ نب دمحمو كلامو

 :تباك نبا

 .هللا دئاع هما "قالوخلا سيردإ يىبأ"ك :همسا ةفرعم عم هتينكب رهتشا نم

 فوع نب نمحرلا دبعو يميتلا هللا ديبع نب ةحلطك :هتينك ةفرعم عم همساب رهتشا نم

 "ادع ىلا" اج وک بلاط نأ نب نلع قب نسو

 :ةيف تافتصللا رهش 1 بق

 ‹يئاسنلاو ملسمو ئيدملا نب يلع هيف فنص نمو «ةريثك تافنصم ئكلا يف ءاملعلا فنص دقل

 :ةعوبطملا تافنصملا هذه رهشأو



 باقلألا ةفرعم ۱۹۰ ةاورلا ةفرعم

 ه١ + ةس قرشا كحأ ندم رقي ىأ نالودلل "ءامتألاو نکلا" باق

 باقلألا ةفرعم ١-

 :ةغَل هفيرعت - ١

 .مذ وأ حدم ىلع لد ام وأ «ةعض وأ ةعفرب رعشأ فصو لك بقللاو «بقل عمج باقلألا

 :ثيحيلا ادب دارملا ل

 .اهطبضو اهتفرعمل ثيدحلا ةاورو نيثدحملا باقلأ نع شيتفتلا

 : ةنادن اق 7

 :امهو «نارمأ باقلألا ةفرعم ةدئافو

 قاب ةراو تساي راع كدب يذلا ىضحعلا مدعو «يفاسا باقلآلا نط مدع كا

 .دحاو ضخش وهو (نيصخش

 دارملا ذئدنع فرعيف «بقللا كاذب يوارلا اذه بقل هلجأ نم يذلا ببسلا ةفرعم -ب

 .رهاظلا هانعم نايحألا نم ريثك يق فلاخي يذلا بقللا نم يقيقحلا

 :هماسقأ -

 :امهو ءنامسق باقلألا

 .ةب .بقلملا ةهركي اما وهو هب فيرعتلا زوج ال -

 هنا بقلملا ههركي ال انه وهو غهب فيرعغتلا زوج ت

 .ةكم قيرط يق لض هنأل ؛هب بقل ءلاضلا ميركلا دبع نب ةيواعمل بقل "لاضلا" -أ
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 همسج ف افيعض ناك هنأل ؛هب بقل «فيعضلا دمحم نب هللا دبع بقل "فيعضلا" -ب

 .هثيدح ق ال



 مهئابأ ريغ ىلإ نيبوسدملا ةفرعم 0 ةاورلا ةفرعم

 ."فيعضلاو لاضلا «ناحيبق نابقل امهمزل ناليلج نالحر" :ديعس نب ينغلا دبع لاق
 يرصبلا رفعج نب دمحم بقل وهو «زاجحلا لهأ ةغل يف بغشملا هانعمو "ردنغ'
 ثدحف «ةرصبلا مدق جيرح نبا نأ يللا هلع هی و چک يحلو

 نم رفعج نب دمحم رثكأو اوبْعَشو هيلع هوركنأف «يرصبلا نسحلا نع ثيدحب

 "اردن اي «تنكسا" :هل لاقف هيلع بغشلا
 .ةيتنحججو ةرمحجل ؛'راجنغا"ب بقل يني سوا ن یک باق "اسا

 هظفحل ؛كلذب بقلو «يراخبلا هنع ىور «ظفاحلا ميهاربإ نب دمحم بقل "ةقعاص"

 .هتركاذم ةدشو

 ءاعو وأ كسملا ةبح :ةيسرافلاب هانعمو «يومألا رمع نب هللا دين باقل "ةناَدكشُم'

 :كاسملا

 نايبصلا عم بعلي ريغص وهو ناك هنأل ؛هب بقلو «يمرضحلا رفعج يبأ بقل "َنّيطُم'

 ؟ملعلا سلجم رضح ال م ! نّيطُم اي :ميعُت وبأ هل لاقف «هرهظ نونيطيف ءءاملا يف

 :هيف تافنصملا رهشأ -5

 اهرصخأو بتكلا هذه نسحأو «نيرحأتملاو نيمدقتملا ءاملعلا نم ةعامج عونلا اذه يف فنص

 .رجح نبا ظفاحلل "بابلألا ةهزن" باتك

 مهئابأ ريغ ىلإ نيبوسنملا ةفرعم ٤ ١-
 :فحبلا اف دارملا -5

 مث «هوحنو يبرملاك بيرغ وأ «دجلاو مألاك بيرق نم «هيبأ ريغ ىلإ هبسن رهتشا نم ةفرعم



 اهرهاظ فالخ ىلع يتلا بسلا ةفرعم ۱۹۲ ةاورلا ةفرعم

 :هتلئاف ۲

 .مهئابآ ىلإ مهتبسن دنع ددعتلا مهوت عفد هتدئافو

 :اهتلثمأ و ةماسقأ تحال

 لثمو «ثراحلا مهوبأو «ءارفَع ونب ذوعو ذوعُمو ذاعم لثم :همأ ىلإ بیل نم أ
 .بلاط يبأ نب يلع هوبأ «ةيفنحلا نب دمحمو «حابر هوبأ ؛ةمامح نب لالب

 :ةيمأ هوبأو «هيبأ مأ ةينمو «ةينم نب ىلعي لثم ءايندلا وأ ايلعلا :هتدح ىلإ بسن خم تپ

 .دّبعُم هوبأو ءهدادحأ نم ثلاثلا مأ يهو «ةيصاصخلا نب ريشب

 «حارخلا نب هللا دبع نب رماع همسا ,حارحلا نب ةديبُع يبأ لثم :هدح ىلإ بسن نم -ج

 .لبنح نب دمحم نب دمحأ وه ؛لبنح نب دمحأ
 دي الا تل لاقي ميل ورع نب .دادقللا لل ةيبسلا يآ ىلإ تی خه م

 .هاتينفا ءثوغي دبع نب ةوسألا رجح يف ناك هنآل ؛دوسألا

 :هيف تافنضملا رهشأ ٤-

 اميسال وار لك بسن ركذت:ةماغ محارتلا بتك نكل «بابلا اذه يف ًاصاخ ًافنصم فرعغأ ال

 .ةعسوملا مجارتلا بتك

 اهرهاظ فالح ىلع ىلا ستا ةفرعم - ٥

 كيور ¬

 نم مهل ضرع ضراعل بسنلا كلت ىلإ اوبسن مهنأ عقاولاو ءأدارم سيل بسنلا كلت نم نهذلا
 :فللذ وحن و «ةعنصلا كلت لهأ مهتسلاحب وأ ناكملا كلذ مه وزن



 ةاورلاخيراوت ةفرعمع هج 0000 ةاورلا ةفرعم
 :ةحلا اديه ةدكاف ؟

 اهبيحاض اهيلإ بسن اقإو ةيقيقتس تسيل بسلا هذه نأ ةفرعم وه حبلا اذه ةدئافو

 .اهيلإ بسنف ءاهيف لزن لب ءاردب دهشي مل «يردبلا دوعسم وبأ -أ

 .هرهظ راقف يف بيصأ امنإو ءًاريقف نكي مل «ريقفلا ديزي -ب

 .نيئاذحلا سلاجي ناك امنإو ءءاذح نكي مل ؛ِءاَذَحلا دلاخ -ج

 :باستألا يف تافنصملا رهشأ -+

 ,"باسنألا بيذهت يف بابللا" «هامس باتك يف ريثألا نبا هصخل دقو «يناعمسلل "باسنألا" باتك

 ."بانللا ثمل" ةا بانك يف يطويسلا اذه صخلملا صخلو

 ةاورلا خيراوت ةفرعم - ١ ؟

 :هفيرعت - ١

 .هيف ةزمهلا تلهسو خرا ردصم وهو «خيرات عمج خيراوت :ةغل -أ

 تايفولاو .ديلاولا نم ةلارخألا هب طبضت يذلا تقولاب :كيريغلا وه :اسالطا تب

 ''.اهريغو عئاقولاو

 :انه هب دارملا -؟

 .دالبلا ضعبل مهمودقو «خويشلا نم مهعامسو ةاورلا ديلاوم خيرات ةفرعم وه انه هب دارملاو

 .مهتايفوو

 TA :تيدحلا مولع رظنا 1



 ةاورلا خيراوت ةفرعم ١ 9 ةاورلا ةفرعم

 :هتدئافو هتيمعأ ۳

 نمو «'خيراتلا مهل انلمعتسا بذكلا ةاورلا لمعتسا امل" :يروثلا نايفس لاق «مهم نف وه

 .هعاطقنا وأ دنسلا لاصتا ةفرعم هدئاوف

 .نينسب مهتافو دعب مهنع ةياورلا اومعز مهنأ رهظف «خيراتلا يف رظنف موق نع ةياورلا موق ىعدا دقو
 :خيراتلا نويع نم ةلثمأ - 4

 .نوتنسو ثالث ضف رفعو ركب نآ هيبحاصو 285 دمحم انذيس نس ق حيحسفلا أ

 .فه ١١ ةئس لوألا عيبر نم تلح ةرشع يشل نينثالا ىجض هل هللا لوسر.ضبقو ا

 .ه۳١ ةنس لوألا قدام ق هك کب یا قب ا

 ےس حفلا ىذا هلع رع ظفر تل

 نبا :ليقو ءةنس ۸۲ هرمعو ء«صه“" 5 ةنس ةجحلا يذ 8 قف نامثع لتقو ج

 س ۰

 .ةنس ٠۳ نبا وهو به ٤٠ ةنس ناضمر رهش يف ف يلع لفقو 8

 :امهو ه 4 ةنس ةنيدملاب اتامو ؛مالسإلا يف نيتسو ةيلهاحبا يف ةنس نيتس اشانع نايباكض بن

 قي ف نا = : مازح نب ميكح بع

 :ةعوبشملا بهاذملا يناحضأ دج



 تاقثلا نم طلتخا نم ةفرعم ١ 5 هن ةاورلا ةفرعم

 :ةدمجعملا ثيدحلا بتك باحصأ و

 ةنس قوتملا قشمد ثدحم «يعبرلا هللا كيبَع نب دمحم. ربَز نبال "تايفّولا" باتك -أ

 .نينسلا ىلع بترم وهو ه۹

 .مهريغو «يقارعلل 5 «ينافكألل م ؛يناتكلل اهتم «قياسلا باتكلا لع لوڈ ی

 تاقثلا نم طلتخا نم ةفرعم -۷

 :طالتخالا فيرعت - ١

 يف امك «هلقع دسف يأ "نالف طلتخا" :لاقي «لقعلا داسف ةغل طالتخالا ةن بأ

 ."سوماقلا"

 قارتحا وأ ىمع وأ فّوَح ببسب لاوقألا ماظتنا مدع وأ ءلقعلا داسف :احالطصا -ب

 نأ اوركذ امنإو ءاهيف دلو ىلا ةنسلا اوددخي مل نيخروملا رثكأو «هتدالو ةنس يف فلتخا :يذمرتلا ىسيع وبأ

 مهنم هه ٠١9 ةنس دلو هنأ اوركذ نيرحخأتملا ضعب نكل «ثلاثلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف تناك هتدالو



 تاعا ن ا نه رهف اا تت ل ل ل لأ تاقثلا نم طلتخا نم ةفرعم ۱۹٦ ةاورلا ةفرعم

 .يفوكلا ىفقثلا بئاسلا نب ءاطع لثم :فرخلا ببسب طلتخا نم -أ

 نأ دعب ناكف «ناعنصلا مامه نب قازرلا دبع لثم :رصبلا باهذ ببسب طلتخا نم -ب

 .يرصملا ةعيهل نب هللا دبع لثم «بتكلا قارتحاك :ىرخأ بابسأب طلتخا نم -ج

 :طلتخملا ةياور ہکح با

 .طالتخالا لبق هنع يور ام اهنم لبقي -أ

 طالتخالا لبق هنأ هيف كش ام اذكو «طالتخالا دعب هنع يور ام اهنم لبقي الو -ب

 .هدعب وأ

 :هتدئاف و هتيمهأ - ٤

 ءطالتخالا دعب امي ثدح ىلا ةقثلا ثيداحأ زييمت يف هتدئاف نمكتو ءادح مهم نف وه

 .اهوبق مدعو اهدرل

 ؟طالتخالا مههياصأ تاقث نع امهيحيحص يف ناخيشلا جرخأ له -ه

 .طالتحالا لبق هب اوثدح مهأ فرع امن نكلو «معن

 :هيف تافنصملا رهشأ -5

 نع. طابتغالا" باتك تافنصملا هذه نمو «يمزاحلاو يئالعلاك ءءاملعلا نم ددع هيف فنص

 .ه/١14 ةنس قوتملا يمجعلا نبا طبس دمحم نب ميهاربإ ظفاحلل "طالتخالاب يمر

 .۳۷۲/۲ :بيردتلا عم بيرقتلاو 2581 :ثيدحلا مولع رظنا '



 ةاورلاو ءاملعلا تاقبط ةفرعم ۹۷ ةاورلا ةفرعم

 ةاورلاو ءاملعلا تاقبط ةفرعم ١-

 :ةقبطلا فيرعت - ١

 .نوهباشتملا موقلا :ةغل .-أ

 ."طقف دانسإلا يف وأ دانسإلاو نسلا يف اوبراقت موق :ًاحالطصا -ب

 .هخويش اوبراقي وأ رخآلا خويش مه اذه خويش نوكي نأ :دانسإلا يف براقتلا نعمو

 :هتفرعم دئاوف نم - 9

 دق هنأل ؛كلذ وحنو ةينك وأ مسا يف نيمياشتملا لخادت نم نمألا هتفرعم دئاوف نمو -أ

 .امتاقبط ةفرعمم كلذ زيمتيف ءرخآلا وه امهدحأ نأ نظيف «ظفللا يف ناما قفتي

 .ةيعتعلا نم ةازملا ةقيقح-. ىلع فوقولا بب

 :رخآ رابتعاب نيتقبط نمو «رابتعاب ةقبط نم نايوارلا نوكي دق -۳

 مم رابتعاب ةدحاو ةقبط يف ةرشعلا عم مهف «ةباحصلا رغاصأ نم ههبشو كلام نب سنأ لثم

 ظ .ةدحاو ةقبط مهلك ةباحصلاف اذه ىلعو «ةباحص مهلك

 عون يف مدقت امك «ةقبط ةرشع عضب ةباحصلا نوكي مالسإلا يف لوخدلا ىلإ قباوسلا رابتعابو

 .ةباحصلا نم ةرشعلا ةقبط يف ههبشو كلام نب سنأ نوكي الف «"ةباحصلا ةفرعم"
 :هيف رظانلا ىلع يغبني اذام - 5

 «هنع اوور نمو «مهتايفوو ةاورلا ديلاومب ًافراع نوكي نأ تاقبطلا ملع يف رظانلا ىلع يغبني

 .مهنع ىور نمو

 :هيف تافنصملا رهشأ - ه

 .دعس نبال "ىربكلا تاقبطلا" باتك -أ

 ANI :يوارلا بيردت رظنا



 ءاملعلاو ةاورلا نم يلاوملا ةفرعم ۱۹۸ ةاورلا ةقرعب

 . ينادلا ورمع يبأل "ءارقلا تاقبط" باتك -ب

 .يكبسلا باهولا دبعل "ىئدركلا ةيعفاشلا تاقبظ" باتك 3

 هلل "ظافلل ةي" جو

 ءاملعلاو ةا ورلا نوم يلاوملا ةفرعم - 8 ١

 :ىلوملا فيرعت - ١

 قتْعُملاو «دبعلاو كلاملا ىلع قلظيف دادضألا نم ىلوملاو ءىلوم عج يلاوملا :ةغل أ

 '.قمعملاو

 " مرغ دي ىلغ ملسأ يذلا وأ ؛قتعملا وأ «فلاحخلا صخشلا وه :ًاحالطضا ب

 :ىلاوملا عاونأ ا

 :يهو ةثالث يلاومل عاونأ

 ‹ةبيلص يحبصأ وهف «يميتلا يحبصألا سنأ نب كلام مامإلا لثم :فلحلا لوم -أ

 .فلجلاب شيرق ميتل يلاوم "حبصأ" هموق نأل كلذو «فلحلا ءالوب يميت

 ىلوم وه «زوريف نب ديعس همساو «يعباتلا يئاطلا يرتخبلا وبأ لثم :ةقاتَعلا لوم -ب

 .هقتعأف ءيىط نم ناك هديس نأل ؛ءيط

 ناك 'ةريغملا' هدج نأل ؛يفعجلا يراخبلا ليعامسإ نب دمحم لثم :مالسإلا لوم -ج

 .هيلإ بسنف «يفعجلا سنخأ نب ناميلا دي ىلع ملسأف ءايسوحب

 :هدئاوف نم -۳

 ةليبقلا ىلإ بوسنملا زيمتي مث نمو ءالو وأ ًابسن ةليبقلا ىلإ بوسنملا ةفرعمو «سبللا نم نمألا

 ايست ةليبقلا كالت نها قك راقي سك هاو

 .۳۸۲/۲ :بيردتلا عم بيرقتلا رظنا 2” .4 ٠٤/٤ :سوماقلا رظنا 2"



 ةاورلا نم ءافعضلاو تاقثلا ةفرعم ١14 ةاورلا ةفرعم

 :هيف تافنضملا رهشأ £

 .ظقق: نييرصملا ىلإ ةبسفلاب يذدنجلا رمغ وبأ كلذ يف قلص

 :فيعضلاو ةقثلا فيرعت - ١

 اي وتم و ای فعضلا نوكيو «يوقلا دض فيعضلاو «نمتؤملا ةغل ةقثلا ل تا

 نعط هيف نم لمشي ماع مسا وه :فيعضلاو «طباضلا لدعلا وه :ةقثلا :احالطصا -ب

 :هتدئافو هتيمهأ -آ

 .فيعضلا نم حيحصلا ثيدحلا فرعي هتطسا وب هنأل ؛ثيدحلا مولع عاونأ اح نم وه

 :اهعاونأو هيف تافنصملا غشا =

 "تالا" باتكو «ناتح نبال "تاقثلا" باتك لغم :تاقفلا يف ةدَرفَم تافئضم -أ

 يئاسنلاو يراخبلل ءاطکلا' ےک اد ةريثك :ءافعضلا ق ةد رقم تافنصم -ب

 باتك و يدع نبال "ءافعضلا ف لماكلا" تاعك اهنمو .ئطقرادلاو يليقعلاو

 .يهذلل ا ق غملا"

 باتک :اهتم ءاضيأ ةريثك يهو :ءافعضلاو تاقثلا نيب ةكرتشم تافنصم ب

 يهو «متاح يبأ نبال "ليدعتلاو حرحلا" باتك :اهنمو «"ريبكلا يراخبلا خيرات"

 يزملل ىلا ةددعتملا هتابيذهقو «يسدقملا ئغلا دبعل "لاحرلا ءامسأ يف لامكلا"

 .يجرزخلاو رجح نباو يهذلاو



 ممادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم 00 ةاورلا ةفرعم

 مهادلبو ةاورلا ناط وأ ةفرعم -۲ ١

 :قتججلا ام دالا ~

 .دلب عمج نادلبلاو ءاهيف ميقي وأ ناسنإلا دلوي يلا ةيحانلا وأ ميلقإلا وهو «نطو عمج ناطوألا

 .اهيف ميقي وأ ناسنإلا دلوي لا ةيرقلا وأ ةنيدملا يهو

 .اهيف اوماقأ وأ اهيف اودلو يلا مهندمو ةاورلا ميلاقأ ةفرعم وه ثحبلا اذهي دارملاو

 :هلئاوف نم ب1

 هيلإ جاتحي ام وهو ‹نيفلتخع نيدلب نم اناك اذإ طظفللا ٤ نيقفتملا نيعسالا نيب زييمتلا هدئاوف نمو

 .مهافنصمو مهقافرصت يف ثيدحلا ظافح

 ؟مجعلاو برعلا نم لك بستني ءيش يأ ىلإ -۳
 ناكو الحر ًاودب اوناك مهتيبلاغ نأل ؛اهلئابق ىلإ بستنت ًاميدق برعلا تناك دقل -أ

 مهيلع بلغو «مالسإلا ءاج املف «ضرألاب مهطابترا نم قثوأ ةليبقلاب مهطابترا

 .مهارقو مهفادلب ىلإ اوبستنا ىرقلاو نادلبلا نكس

 .ميدقلا نم مهارقو مهدم ىلإ نوبستني مُمِإف مجعلا امأ -ب

 ؟هدلب نع اقتنا نم بستنی فيك -8

 :هيلإ لقتنملا قاثلاب مث لوألا .دليلاب ادبيلف :باستنالا يق اههنيب عمجلا دارأ اذإ أ

 ةنيدملا لإ لقتاو بلح قف دلو نم لوقف "2 فرح ناقل ىلع لغدي نأ نسخو

 .سانلا رثكأ لمع اذه ىلعو 'يندملا مث يبلحلا نالف" :ةرونملا

 .ليلق اذهو «ءاش امهيأ ىلإ بستني نأ هل :امهنيب عمجلا دري مل اذإو -ب

 ؟ةدلبل ةعبات ةيرق نم ناك نم بستني فيك -ه
 .ةيرقلا كلت ىلإ بستني نأ هل -أ



 ممادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم 2 ۲۰١ ةاورلا ةفرعم

 .ةيرقلا كلت امل ةعباتلا ةدلبلا ىلإ بستني نأ هلو -ب

 .ًاضيأ ةدلبلا كلت اهنم ىلا ةيحانلا كلت ىلإ بستني نأ هلو -ج

 نم بلحو "بلح" ةنيدمل ةعبات يهو «"بابلا"نم صخش ناك اذإ :كلذ لاثمو

 .يماشلا نالف وأ «يبلحلا نالف وأ يبابلا نالف :هباستنا يف لوقي نأ هلف «'ماشلا'

 ؟اهيلإ بسن لب ىف صخشلا اهماقأ نإ ىلا ةدملا مك - 5

 هلم كرابملا نب هللا دبع لوق وهو «نينس عبرأ

 :هيف تافنضملا رهشأ -۷

 هنأل ؛عونلا اذه تافنصم نم مدقت يذلا يناعمسلل "باسنألا" باتك دعن نأ نكمي -أ

 .اهريغو ناطوألا ىلإ باستنالا ركذي
 .دعس نبال "ىربكلا تاقبطلا" باتك مهفادلبو ةاورلا ناطوأ ركذ ناظم نمو -ب

 دمحم انيبنو انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «باتكلا اذه يف هللا هرسي ام رحآ اذه

 .نيملاعلا بر هللا دمحلاو «ملسو هبحص و هلآ ىلعو



 "؟

 عجارملاو رداصملا سرهف
 :.عركلا نآرقلا أ

 .توريب «يبرعلا باتكلا راد رشن «يدادغبلا بيطخلل 'دادغب خيرات" .؟

 .صها “م6 ةنس ةيناثلا ةعبطلا

 ةيناثلا ةعبطلا «فيطللادبع باهولا دبع خيش قيقحت «"بيردتلا" هحرش عم يوونلل "بيرقتلا" ٤.

 .لمها ۳۸۵ ةلس

 .ركاش دمحم دمحأ قيقحت «يعفاشلا مامالل "ةلاسرلا" .ه

 رصتنملا دمحم خيشلا قيقحت «يناتكلل "ةفرشملا ةنسلا بتك روهشم نايبل ةفرطتسملا ةلاسرلا .5

 .ركفلا راد شن نالا

 دمحم رشن «ةيرصملا ةعبطلا "يذوحألا ةفحت" هحرش عم (يذمرتلا عماج) "يذمرتلا ننس" .۷

 ها كيع نيدلا ييحم خيشلا قيش 0 رواق يأ ی ۸

 هن 119755 ةيوس هاك رشو يبلحلا يبابلا ىسيع عبط «يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحم هحجام نبا ننس .۹

 .يندملا يناميلا مشاه هللا دبع ديسلا رشنو قيقحنو حيحصت « ٰيطقرادلا ننس . ٠

 .برغملا عبط «هل "يقارعلا ةيفلأ حرش" ١.

 .ه۳۸۰١ ةنس ةرهاقلاب

 .مه1535١ ةنس قالوب ةعبط ‹طقف نتملا ' يراخبلا حيحص".١

 .ه11417 ةنس رهزألاب ةيرصملا ةعبطملا «ىلوألا ةعبطلا «"يوونلا حرش" عم "ملسم حيحص" . 5
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 .ةرهاقلا يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبط «يقابلا دبع داؤف دمخ قق «ملسم حیحص ٥.

 ةنيدملاب ةيملعلا ةبتكملا رشن «رتع نيدلا رون روتكدلا قيقحت «حالصلا نبال "ثيدحلا مولع". ١

 .ها١ "8" ةنس ةرونملا

 ةبتكملا رشن «نامثع دمحم نمحرلا دبع قيقحت «يواخسلل "ثيدحلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف' .۷

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا

 .رصم.ةينميملا ةعبطملا عبط «يدابآزوريفلل "طيحملا سوماقلا" .۸

 .ه۷١٠٠ ةنس دنهلاب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد عبط «يدادغبلا بيطخلل "ةياورلا ملع يف ةيافكلا" . 3 ١

 .نديأ قداض دمحم .د قيقحت «يدادغبلا بيطخلل "قرتفملاو قفتملا . ٠

 ةروصم ضايرلاب ةثيدحلا رصنلا ةبتكم رشن «يروباسينلا مكاحلل "نيحيحصلا ىلع كردتسملا ١.

 .ةيدنملا ةعبطلا نع

 ةرئاد عبط نيسح مظعم ديسلا روتكدلا رشن «يروباسينلا مكاحلل "ثيدحلا مولع ةفرعم" . ١

 .ةينامثعلا ف راعملا

 راصنأ ةعبطم «يقفلا دماح دمحمو ركاش دمحم دمحأ خيشلا قيقحت «يباطخلل "نسلا ماعم" ٣.

 ے۷ ةا لا

 يبلحلا يبابلا ىسيع عبط «يواجبلا دمحم يلع قيقحت «يهذلل "لاحرلا دقن يف لادتعالا نازيم". 4

 .ه1 7 ةت

 ةنس هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع عبط «يقابلا دبع داؤف دمحم قيلعتو حيحصت "كلام أطوم" .”ه

 .ها ۰

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيملعلا ةبتكملا رشن ءرجح نبا ظفاحلل "ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزنأ 5

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيملعلا ةبتكملا رشن «رجح نبا ظفاحلل "رظنلا ةهزن" اهحرش عم "ركفلا ةبخن .۷
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 عوضوملا

 حلطصملا ملع ةأشن

 ' حلطصملا ملع يف تافنصملا رهشا

 ريخلا :لوألا بابلا

 ا ربخلا ميسقت :لوألا لصفلا

 اولا نينا :لوكلا كسلا

 EEN داحآلا ربخ : يناثلا ثححملا

 اس ِه هاش ه8

 هاه هاه عهاش خب هساغ هاش ه عه هش خذ هس اه ده شاش شادش هاش

 SEREKE ا برا

 داحآلا ربخ ميسقت :ياثلا لصفلا

 لوبقملا ربخلا :لوألا بلطملا

 ......لوبقملا ماسقأ :لوألا دصقملا

 ماس 8# ساه ه8 8 ظ نا RR ف

 ره ف هل ذهل ها اه

 م ع 8# ه ه8 اه

REEF 

EERE قش 

 EE ان ان ان

 جاه هاش هاش

Ma a 8 #8 

 ري ف هك ف ها ®

TER &هل هه  

 ا هاه هاش

HERE a ل 

FF ة&# 

 تایوتعا سرهف

 عوضوملا

 532202025 دودرملا ربخلا :يناثلا بلطملا

 ةدر بابسأو دودرملاا وخلا

ERKEKE CEE E 

ESSERE E ©هلا  DEDEDEعا هش عم همه 8 + ه8 هن هك هه هاه هه  

 م هس ه8 #8 هج هه هل 8 8# هش َض اش هه &

aî 8ه 

 مي ه ه هاه هنا هسا هش ها هاه 8 هه

iia & 

SER bi @ & 

 88م ه8 ها

a bb ® 

MER ف 

EDETE”. &ه8 هه هب ها ها هف 8غ هاه هاه خه  

aل  EF b5هه هيف نا  Gg Eا اه اخ ف اهي ا ه8  EEEا # 8 8 8#  

o1هاه خا هه  



 عوضوملا ةحفصلا عوضوملا

 اهطبضو ةياورلا بادآ :ثلاثلا بابلا QE ESBS .بولقملا

 ...اهلمحتو ةياورلا طبض :لوألا لصفلا 0 یک ديناسألا لصتم يف ديزملا

 .... هلمحتو ثيدحلا عام :لوألا ثحبلملا 007 قلا

 .. ءادألا غيصو لمحتلا قرط :يناثلا ثحبللا E. SORENESS فحصللا

 DRS ثيدحلا ةباتك :ثلاثلا ثحبملا PEN sese e TEE يوارلاب ةلاهجلا

OF casa5 ثيدحلا ةياور ةفص :عبارلا ثحبللا  

wil BOREL a27111108 ثيدحلا بيرغ  

 15 ةياورلا بادآ :ئباثلا لصفلا ٠١5 ....... دودرملاو لوبقملا :ثلاثلا لصفلا

 Te ثدحلا بادآ :لوألا ثحبملا oY <.< ريشلل صغآ ميسقت :لوألا ا

 ا ثيدحلا بلاط بادآ :يناثلا ثحبملا N .......................يسدقلا ثيدحلا

 هب قلعتي امو دانسإلا :عبارلا بابلا VEN ame A عوفرملا

 2200 دانسإلا فئاطل :لوألا لصفلا NE BREESE قولا

 TT لزانلاو يلاعلا دانسإلا JIT ese ع وطقملا

 ا 7701م للملا as ١15 هزل غار ؟قاقلا تبلل

VF SUES aرغاصألا نع رباكألا ةياور  ee 

 22277 ءانبألا نع ءابآلا ةياور E وو iii لصتملا

 peres 0ك ءابآلا نع ءانبألا ةياور NE Gee 25000 تاقثلا تادايز

 200آآ نارقألا ةياورو جبدملا NEF recs دهاشلاو عباتملاو رابتعالا

 2 هس ودم قالا و قباسلا ١ ؟ ه هتياور لبقت نم :ئباثلا بابلا

 SEES ةاورلا ةفرعم :اثلا لصفلا ١١ ..هلوبقو يوارلا طورش :لوألا لصفلا

 1ظ515301آ 1 ةباحصلا ةفرعم ٠١١ ...ليدعتلاو حرجا بتك :يباثلا لصفلا

 aE IT نيعباتلا ةفرعم ٠١١۲ ..ليدعتلاو حرجلا بتارم :ثلاثلا لصفلا



 EE اهريغو ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم

 20 مهانكب اورهتشا نم ءامسأ ةفرعم

ena EEE TE خه 

 05 مشادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم

EF FF FF 

 ها چ

 509959 ءاملعلاو ةاورلا نم ىلاوملا ةفرعم

 Haa شاش هك &

REهه  RBره  

EH BE EE FE ¥ 

N 

1۹۳ 



 ىرشبلا ةبتكم تاروشنم نم

 هيفمرقلا بتلا

 هعايطلا تحت بتك هعوبطملا بتكلا

 ( ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس) (ةدلجم ءةنولم)

 (ةدلجم «ةنولم) يماسحلا بختنم (تادلجم ۸) ةيادهلا

 وحنلا لماوع يريرحلل تاماقملا حاضيإلا رون (تادلجم ۷) ملسمل حيحصلا

 كلام مامإلل أطوملا يواضيبلل ريسفتلا يشاشلا لوصأ (تادلجم ؛) حيباصملا ةاكشم

 يبطق دمحم مامالل أطوملا برعلا ةحفن (نيدلجم) راونألا رون

 ةسامحلا ناويد مظعألا مامإلل دنسملا دئاقعلا حرش ثيدحلا حلطصم ريسيت

 يذمرتلل عماجلا حاتفملا صيخلت ةغيصلا ملع ابی رعت (تادلجم ۳) قئاقدلا وک

 ةيديعسلا ةيدهلا عسلا تاقلعملا يرودقلا رصتخم نآرقلا مولع يف نايبتلا

 يماجلا حرش يبنتملا ناويد بيدهت حرش (نيدلجم) يناعملا رصتخم

 حيولتلاو حيضوتلا (تادلجم ”) نيلالجلا ريسفت

 ف E (يوقم نوترك ةنولم)
 Books In Other Languages نيبلاطلا داز ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 تاقرملا ةصالخلا ءعم) وحنلا ةياده
 English Books ا

 ةيفاكلا (لوادتملا) وحنلا ةياده
Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3) 

 اع ةئام ح رش
 .Lisaan”ul-Quran (Vol 1, 2, 3( تيدهت جرش لم 4 زي

 .Key Lisaan-ul-Quran (Vol 1, 2, 3( يجارسلا ةضابابلا نيورف

 A1-Hizbul Azam (Large) (H. Binding) يبجوغاسيإ يتفملا مسر دوقع حرش

 AI-Hizbul Azam (Small) (Card Cover) ريبكلا زوفلا ةحضاولا ةغالبلا

Secret of Salah 

Other Languages 

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding) 

Fazail-e-Aamal (Germon) (H. Binding) 

To be published Shortly Insha Allah 

AI-Hizbul Azam (French) (Coloured) 



 تاعوبطم ىك ىرشبلا ةبتكم
 بتك ودرا

 روڈ راک / لك کے وطم

 ٹی داحا نش لاما لئاضف شا

 ا مل ارا ناار ۱ کس مت ( مس مولد: نارا نا
 e ( صحاح )رولز ی یز ت ل اغ عرش وبن لئاصخ

 © (رلج»)لاعريفت (  ري بعدا ملكا بر
 رت ازتعلا م ن نس ماعلا تاعمب ماكجالا تايطخ

 لاشن تن لوصا ناس آ روک راک وك

 نام ماچ م )کیر نا ےےیت ب بحد( یی ) ملا بزا
 ام  شژیار دج( اان )تاھا

 نآرقلال امج 22 (نيرخآو نسوا)فرصلا م
 تای ار رداصملا ةوفصى رع

 ىرتبلا لیہ هرعات ناسآ اکی برع

 گرا ہ دعا ناس آ اک ی راف
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 م ( مود ءلوا) م کی رع

 مار لوسرلا تی دم قلوس رار ت

 رعساواز بدالا ةضور

 دلا تر اعلا باد آ

 لامعالا ءاز نیک ةايح

 مک عماوج ل ) مالسالا يلع


